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I.

OCENA AKTUALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Przemyśla zostało uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu
Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.
Od tego czasu zaistniały, między innymi, następujące fakty mające wpływ na
dezaktualizację Studium, które przesądziły o konieczności dokonania Oceny Aktualności
Obowiązującego Studium.
Ocenę wykonano w 2010 r. i zawarte w niej analizy dotyczyły:

1. ANALIZY STANU PRAWNEGO
1) Od 1 stycznia 2010 r. uległa zwiększeniu powierzchni miasta z 4388 ha do 4618 ha.
2) Zmian związanych w wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiążących się
z europejskimi wymogami w zakresie ochrony środowiska, utworzeniem sieci Natura
2000 na terenie miasta Przemyśla.
3) Pojawienia się nowych formy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
wraz z włączeniem obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki w granice miasta: Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, Stanowiska dokumentacyjnego olistolit jurajski, nowych terenów leśnych.
4) Wejścia w życie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
5) Nieaktualności zapisów w Studium, gdzie wyznaczono tereny gleb chronionych, które
wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
w wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657).
6) Wejścia w życie 18 marca 2010r. zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. nr 162, poz.474 z 2010 r.) dotyczącej
obowiązku stworzenia gminnej ewidencji zabytków, Gminnego Programu Opieki nad
zabytkami i w związku z tym znaczącego zwiększenia zakresu ochrony zabytków.
7) Objęcia 28,7592 % powierzchni miasta ustaleniami zawartymi w 53 obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dane aktualne na dzień
31.12.2012 r.).
8) Wydania 1674 pozwoleń na budowę i 850 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9) Zarejestrowania 21 wniosków do zmian w obowiązującym Studium.
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2. ANALIZY STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
Analizowano położenie Przemyśla w strukturach europejskich, krajowych
i regionalnych, składających się z następujących poziomów:
• Europejska,
• Krajowa,
• Transgraniczna,
• Regionalna,
• Ponadlokalna,
• Lokalna.
Nowe strategie rozwoju przestrzennego na poziomie unijnym, krajowym
i regionalnym spowodowały gwałtowny przyrost inwestycji w ramach realizacji celu nr 1
polityki regionalnej Unii Europejskiej dotyczącej wyrównywania szans rozwoju i pomocy
strukturalnej dla regionów zapóźnionych i skutkuje wskazywaniem nowych możliwości
rozwoju z nowymi funkcjami, szczególnie na styku Unii i innych krajów a także konkretnymi
inwestycjami, dotyczącymi głównie infrastruktury technicznej i poprawy standardu życia
mieszkańców.
Stwierdzono zmianę polityki przestrzennej na poziomie krajowym i regionalnym
dotyczącą obniżenia statusu miasta do poziomu subregionalnego ośrodka rozwoju
(poprzednio ośrodek regionalny).
Przyjęta w dotychczasowym Studium wewnętrzna struktura przestrzenna miasta
polegająca na generalnej delimitacji układu strefowego pozostaje w zasadzie bez zmian
i przedstawia się następująco:
• Zespół staromiejski, będący historycznym centrum Miasta i funkcjonujące, jako
centrum usługowo – administracyjne o znaczeniu regionalnym i lokalnym,
• Strefa śródmiejska, obejmująca obszary miasta XIX-wiecznego po obydwu stronach
Sanu, głównie o charakterze mieszkalno – usługowym,
• Strefa ogólnomiejska – obejmująca pozostałe tereny o funkcjach o charakterze
miejskim.
Przesunięciom ulegają zasięgi poszczególnych stref i wyodrębnianie się nowych
jednostek przestrzennych powstających na podstawie konsekwentnej realizacji planów
miejscowych i dyscyplinie przestrzennej uwzględniającej zasady ładu przestrzennego,
rozumianego w Przemyślu głównie w kontekście ochrony walorów krajobrazowych,
kulturowych i funkcjonalnych miasta.
Wszystkie funkcje miasta dotyczące: mieszkalnictwa, infrastruktury społecznej
i gospodarczej, środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego, infrastruktury
technicznej i komunikacji, a także pełnionych funkcji egzogenicznych dla subregionu Ziemi
Przemyskiej są trwale umocowane w strukturze miasta.
Analiza przepisów prawa związanych z planowaniem przestrzennym i zakresu
wymaganego obecnie dla Studium, a także zmiana granic miasta i zmiany funkcjonalne
w przestrzeni oraz konieczność zaprojektowania nowych układów infrastrukturalnych,
głównie komunikacyjnych przesądziła o podjęciu opracowania nowego dokumentu, zgodnego
z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim uwzględniającym nowe cele, aspiracje
i możliwości rozwoju miasta.
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II. UWARUKOWANIA ROZWOJU
1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
1.1. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
Przemyśl zawdzięcza swoje istnienie położeniu na styku dwóch głównych
chrześcijańskich kultur europejskich: wschodniochrześcijańskiej i zachodniochrześcijańskiej
oraz związanych z nimi narodów: Słowian Wschodnich i Słowian Zachodnich. Od czasów
głębokiego średniowiecza Ziemia Przemyska podlegała przemiennie władztwu raz książąt
lechickich (z legendarnym założycielem grodu Przemysłem Lestkiem), raz wołodarów
ruskich, którzy prawdopodobnie stworzyli tu gród typu miejskiego z warownią i cerkwią,
lokowany na prawie ruskim. Ekspansja Piastów na wschód Europy zaowocowała przejęciem
grodów ruskich i włączenie ich w orbitę kultury zachodniej i w struktury administracyjne
pierwszego państwa polskiego. Prawa miejskie według prawa magdeburskiego Przemyśl
otrzymał w 1389 r.
Wczasach nowożytnych funkcjonował w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Polski i Litwy, a po rozbiorach w Cesarstwie Austriacko – Węgierskim, jako znacząca
w Europie Twierdza na pograniczu z Cesarstwem Rosyjskim. Po II Wojnie Światowej był
siedzibą powiatu w województwie rzeszowskim, w latach 1971- 1991 stolicą województwa
przemyskiego, a obecnie jest siedzibą powiatu przemyskiego i miastem na prawach powiatu
w województwie podkarpackim.
Od zamierzchłych czasów pełnił rolę miasta strzegącego granicy między wschodnią
i zachodnią Europą, kontrolującego trakty handlowe i transportowe o znaczeniu
międzynarodowym.
Stał się miejscem zamieszkania i funkcjonowania wielu narodów: polskiego, ruskiego,
ormiańskiego, wołoskiego, żydowskiego, węgierskiego, austriackiego.
W trakcie wieków wykształciły się w Przemyślu 3 generalne, charakterystyczne cechy
pozostające aktualne do dnia dzisiejszego i stymulujące jego rozwój, jako:
• Ośrodek ze społeczeństwem wielokulturowym, łatwo komunikującym się z krajami
Europy Zachodniej i Wschodniej.
• Ośrodek obsługi transportu, handlu, komunikacji o znaczeniu międzynarodowym.
• Ośrodek o wielkiej ilości i unikalnej atrakcyjności zasobów kulturowych.
1.2. UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE - UNIA EUROPEJSKA
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004r. zmienił się układ
geopolityczny całego kraju, w tym obszarów leżących przy granicy wschodniej państwa.
Powiązania funkcjonalne z Europą Zachodnią umacniały się w pierwszych latach po akcesji
głównie w zachodniej części Polski. Przy założeniu, że nadal utrzymana zostanie zasada
wyrównywania szans w uboższych nowoprzyjętych krajach, szanse na intensywny rozwój
będą miały: aglomeracja wrocławska, poznańska, śląsko - krakowska, gdańska i łódzko
-warszawska. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów położonych na wschód od Wisły
nadal pozostanie opóźniony.
Całe Województwo Podkarpackie znajduje się w peryferyjnej, wschodniej części Unii
Europejskiej a jego wschodnia granica jest granicą państwową z Ukrainą i jednocześnie
wschodnią granicą Unii. Miasto Przemyśl leży 12 km od granicy polsko - ukraińskiej
i przejścia granicznego w Medyce. Przez teren województwa oraz przebiega
III Transeuropejski Korytarz Transportowy z Berlina do Kijowa, w którym Przemyśl jest
ostatnim miastem w Unii. Przez teren Węgier i Słowacji przebiega równoległy
V korytarz transportowy zachód - wschód w kierunku Ukrainy, który stanowi konkurencyjną
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trasę komunikacyjną o tym samym przebiegu. Tempo rozwoju infrastruktury transportowej
i jakość dróg zdecydują o tempie rozwoju regionów położonych na jej trasie.

Rys. Nr 1. Euroregion

1.3. KRAJOWA POLITYKA PRZESTRZENNA
Miejsce Województwa Podkarpackiego i miasta Przemyśla w strukturze krajowej
określono w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
opracowanej w 2011r. i przyjętej Uchwałą nr 239 Rady Ministrów z 13. 12. 2011 r. (MP
2012, poz.252). Wizja zagospodarowania przestrzennego kraju określona w KPZK 2030
polega na postrzeganiu przestrzeni polskiej przez pryzmat rozwoju policentrycznej metropolii
sieciowej. Metropolia ta składa się z najważniejszych polskich miast i ich zespołów,
stanowiących jej rdzeń, oraz współtworzących ją miast o znaczeniu regionalnym. Do
policentrycznej metropolii sieciowej dowiązane są subregionalne ośrodki wzrostu. Dla
obszarów peryferyjnych znajdujących się poza bezpośrednim wpływem ośrodków wzrostu, ze
względu na ograniczoną możliwość wykorzystania przez nie potencjałów rozwojowych,
przewidziano specjalne działania aktywizujące.
Według optymistycznych założeń KPZK przyszła metropolia sieciowa:
„W następstwie postępującego procesu metropolizacji gospodarki w głównych węzłach
systemu osadniczego oraz na ich obszarach funkcjonalnych skupiają się inwestycje oraz
nowoczesna działalność gospodarcza, wspierana potencjałem ośrodków uniwersyteckich
i badawczych. Przyczynia się to do kumulacji na tych obszarach najbardziej konkurencyjnych
zasobów kapitału ludzkiego (migracje wewnętrzne i zewnętrzne, szczególnie do największych
ośrodków miejskich), czego konsekwencją jest poprawa jakościowa i ilościowa zasobów
kapitału ludzkiego oraz wzrost poziomu konkurencyjności miast w skali europejskiej.
Funkcjonowanie i rozwój policentrycznej metropolii sieciowej wzmacnia rolę poszczególnych
jej ośrodków w sieciach międzynarodowych, bazując na ich specyficznych walorach
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i funkcjach symbolicznych. Główne węzły metropolii sieciowej wykorzystują relacje
synergiczne, co prowadzi do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności polskiej
przestrzeni w skali europejskiej i globalnej. Silne powiązania policentrycznej metropolii
sieciowej w skali międzynarodowej pozwalają na przeniesienie impulsów rozwojowych
wynikających z tych powiązań z ośrodków metropolitalnych na otaczające regiony. Siła
powiązań funkcjonalnych między węzłami metropolii sieciowej w roku 2030 nie zależy
wyłącznie od rangi administracyjnej i społeczno-gospodarczej ośrodków, powiązań
transportowych między nimi czy też od warunków geograficznych.”

Rys. Nr 2. Według: KPZK 2030 rys. 5.: Powiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 i 2030.

Takie podejście do wizji zagospodarowania przestrzennego kraju oznacza odejście od
wskazanej w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowana Kraju z 2001 roku idei
rozwoju w pasmach, opartej na tezie zwornikowego położenia Polski w Europie, na rzecz
wizji rozwoju sieci powiązań funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu połączonych
z europejską siecią metropolii.
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Rys. Nr 3. Według KPZK 2030: Rysunek 6. A. Główne elementy sieci transportowej 2010 oraz obszary
o najgorszej dostępności czasowej, Źródło: Opracowanie MRR przy współpracy IGiPZ PAN.

Ani województwo podkarpackie, ani miasto Przemyśl nie posiadają żadnych istotnych
atutów ani predyspozycji, które mogłyby być brane pod uwagę w rozpatrywanej idei
"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. Zaktualizowana "Koncepcja" nie przewiduje nawet 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
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kryterium pozycji w hierarchii dostępności do zadań rządowych i ich finansowania z budżetu
państwa (w tym pośrednio również z Unii).
1.4. REGION PODKARPACKI - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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.

Rys. Nr 4. na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

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.”
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.
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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1) SYSTEM TRANSPORTOWY
III Korytarz Transportowy (III TEN-T) oparty jest na układzie komunikacyjnym,
w skład, którego wchodzą: droga krajowa nr 4 (trasa międzynarodowa E-40), magistrala
kolejowa E-30, sieć lotnisk o znaczeniu międzynarodowym i krajowym – w tym lotnisko
w Jasionce, magistrala telekomunikacyjna oraz autostrada A-4 (w budowie). Przemyśl jest
ostatnim miastem przed granicą polsko-ukraińską, którego potencjał społeczno - gospodarczy
stwarza możliwość jego rozwoju, jako OŚRODKA OBSŁUGI TRANSPORTU o znaczeniu
ponadregionalnym.
Przemyśl nie ma bezpośredniego połączenia z siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Z Rzeszowem - miastem wojewódzkim, ma połączenie drogą krajową nr 77 do Radymna i nr
4 od Radymna. Podobnie, za pomocą kilku dróg jest połączony z centrum kraju. Przemyśl nie
posiada własnego lotniska ani lądowiska śmigłowców (za wyjątkiem lądowiska sanitarnego
przy Szpitalu Wojewódzkim), a najbliższe lotnisko o znaczeniu międzynarodowym znajduje
się w Jasionce pod Rzeszowem oraz we Lwowie na Ukrainie, oba w odległości 80 km, czyli
ponad 1 godzinę jazdy samochodem.
Jedyne połączenia o znaczeniu krajowym i europejskim to połączenie kolejowe
magistralą E30, które jednak z powodu restrukturyzacji PKP z każdym rokiem ulega
ograniczeniom (połączenia ponadregionalne tylko do Rzeszowa) i traci znaczenie, jako
element rozwoju dla miasta.
2) SYSTEM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
Przemyśl leży na północno wschodnim krańcu kompleksu obszarów chronionych
przyrodniczo i krajobrazowo: Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Przemysko
- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jak również w dolinie środkowego Sanu
- korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.
W skali województwa obszar należy do średnio atrakcyjnych przyrodniczo
kompleksów, stanowiąc raczej uzupełnienie atrakcyjniejszego obszaru Bieszczadów
i Beskidów. Niemniej jednak jego konkurencyjność polega głównie na większej dostępności
komunikacyjnej i większych możliwościach wykorzystania walorów do celów turystycznych
ze względu na dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjno – turystyczną przy
zachowaniu walorów krajobrazowych, przyrodniczych i niezwykle bogatym zasobie
artefaktów dziedzictwa kulturowego.
Na obecną strukturę funkcjonalno – przestrzenną miasta miały wpływ następujące
generalne cechy środowiska i działania antropogeniczne:
a) ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:
− położenie na granicy Pogórza Przemysko – Dynowskiego, której częścią
w Przemyślu jest pasmo wzgórz w południowej i zachodniej części miasta)
i Pradoliny Podkarpackiej – tworzącej płaską równinę we wschodniej części
miasta,
− przebieg Sanu i jego doliny w kierunku zachodnio – wschodnim dzielącymi
miasto na dwie części o odmiennych warunkach środowiskowych,
− atrakcyjność krajobrazu i czystość środowiska,
− obszary chronione:
• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,
• Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
• Obszary Natura 2000: Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rzeka San”
PLH180007, Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska PLH
180012, Obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie”
PLB180001,
• Rezerwaty Przyrody: „Winna Góra”, „Jamy”.
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b) DZIEDZICTWO KULTUROWE:
− Przebieg historycznych, europejskich szlaków handlowych: krakowsko
– lwowskiego i węgierskiego, których pozostałością jest obecny główny układ
komunikacyjny miasta.
− Lokacja miasta, jako ośrodka starosty królewskiego i budowa grodu z zamkiem
i miastem obronnym, jako stolicą powiatu i kontynuacja statusu miasta, jako
ważnego ośrodka administracyjnego o znaczeniu ponadlokalnym.
− Przeznaczenie miasta na przełomie XIX/XX wieku na Twierdzę Cesarstwa
Austrio – Węgierskiego skierowaną przeciwko Rosji i budowa zewnętrznego
i wewnętrznego pierścienia fortyfikacji wraz z systemem komunikacyjnym
i infrastrukturą administracyjno – gospodarczą dla garnizonu wojskowego.
− Wielokulturowość objawiająca się w materialnych pozostałościach i zabytkach
kultury zachodniochrześcijańskiej, wschodniochrześcijańskiej, żydowskiej.
3) STREFA TRANSGRANICZNA
Z powodu położenia w sąsiedztwie granicy polsko - ukraińskiej i dzięki historycznym
powiązaniom ze Lwowem i terenami dawnej Galicji Zachodniej, Przemyśl jest znaczącym
ośrodkiem miejskim w strefie transgranicznej. Odległość Przemyśla od Lwowa wynosi około
80 km, czyli tyle samo, co od Rzeszowa. Miasto posiada połączenie drogowe z przejściem
granicznym drogowym w Medyce drogą krajową nr 28 i dalej dawną trasą międzynarodową
E - 40 ze Lwowem oraz połączenie kolejowe magistralą E30 do Lwowa i Kijowa. Istnieje
możliwość połączenia kolejowego z Użgorodem nieczynną obecnie linią kolejową
przebiegającą w kierunku południowym przez przejście graniczne w Malhowicach (również
nieczynne) i Przełęcz Użocką. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, ograniczeniom
uległy możliwości podróżowania pomiędzy Przemyślem i miastami ukraińskimi. Utrudnienia
dotyczą również wymiany handlowej, kulturalnej i kontaktów ludności zamieszkującej strefę
transgraniczną. Wprawdzie istnieją programy międzynarodowe wspierające inicjatywy
gospodarcze i z dziedziny ochrony środowiska, ale ich realizacja wymaga przełamania wielu
barier politycznych i społecznych a także zaangażowania samorządów we współpracę
międzynarodową.
Dla wzmocnienia powiązań pozostają, więc międzynarodowe inicjatywy
pozapolityczne, np. organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które poza
doświadczeniami organizacyjnymi pozostawiły po sobie w regionie konkretne inwestycje,
głównie w zakresie infrastruktury transportowej: zmodernizowane drogi krajowe nr 4, 28, 77
z obwodnicami miast: Przemyśla, Jarosławia, Rzeszowa, rozpoczęcie budowy autostrady A4
i drogi szybkiego ruchu S19, modernizacja magistrali kolejowej E30 z rewaloryzacją
dworców kolejowych w Rzeszowie i Przemyślu, modernizacja lotniska międzynarodowego
w Jasionce z budową nowego portu lotniczego, zmodernizowane przejścia graniczne
z Ukrainą. Także setki budynków i budowli użyteczności publicznej związanych ze sportem
i rekreacją: boiska szkolne „Orliki”, hotele, motele i inne obiekty obsługi turystycznej.
W skali regionalnej i ponadregionalnej podtrzymywane są tradycyjne imprezy
w ramach Wielokulturowego Festiwalu Galicja.
W skali lokalnej samorządy po obu stronach granicy organizują imprezę integracyjną
dla mieszkańców Przemyśla i okolic oraz mieszkańców strefy przygranicznej na Ukrainie we
wsi granicznej Malhowice propagującą ideę współpracy transgranicznej i trwałe związki
kulturowe. Celem akcji jest otwarcie stałego przejścia granicznego turystycznego
w Malhowicach.
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4) OBSZAR OBSŁUGI TURYSTYKI
Przemyśl leży we wschodnim obszarze rozwoju turystyki (według klasyfikacji Planu
Województwa) obejmującym pas Pogórza z Parkiem Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego,
Przemysko - Dynowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz doliną Sanu, stanowiącą
korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Bliskość przejść granicznych
w Korczowej, Medyce i Krościenku stwarza możliwość obsługi międzynarodowego ruchu
turystycznego. Cały ten obszar posiada wybitne walory i predyspozycje dla rozwoju turystyki,
co w połączeniu z zabytkami Przemyśla i okolic nadaje miastu rangę ośrodka rozwoju
turystyki o znaczeniu ponadregionalnym.
5) PASMO (OBSZAR) PRZYSPIESZONEGO ROZWOJU
Obszary koncentracji i rozwoju potencjału gospodarczego występują na Podkarpaciu
w miastach będących ośrodkami rozwoju i wzdłuż głównych ciągów transportowych
i komunikacyjnych powstałych w wyniku wielowiekowych procesów urbanizacyjnych.
Wykształcona struktura pasmowo – węzłowa jest cechą charakterystyczną Podkarpacia.
Przemyśl stanowi ostatnie ogniwo przed granicą polsko - ukraińską pasma środkowego
związanego z III TEN-T (transeuropejski korytarz transportowy) i pomimo nowego modelu
przestrzennego zagospodarowania kraju zawartego w KPZ 2030 pozostawiającego
Podkarpacie z Rzeszowem poza policentryczną metropolią sieciową rozwój wszystkich miast
regionu będzie zależał od położenia względem układu komunikacji tranzytowej o znaczeniu
europejskim i krajowym.
Położenie na końcu tego pasma daje preferencje do wszechstronnego rozwoju miasta
a szczególne znaczenie ma położenie w obszarze dużej atrakcyjności turystycznej, co oprócz
położenia w strefie przygranicznej staje się główną przesłanką dla rozwoju funkcji ośrodka
obsługi biznesu, kapitału i wszelkich kontaktów w relacji Unia Europejska - Ukraina.
Położenie w strefie produkcji rolnej, w obszarze intensywnej produkcji na najlepszych
glebach zapewnia mu dostęp do zdrowej i najlepszej, jakości żywności i chociaż w samym
mieście nie prowadzi się gospodarki rolnej, to otoczenie miasta proekologiczną rolniczą
przestrzenią produkcyjną, szczególnie od strony północnej, wschodniej i południowej może
niespodziewanie stać się walorem o znaczeniu ponadlokalnym a nawet międzynarodowym
w kontekście wzrostu zapotrzebowania na zdrową żywność w Unii.
6) PRZEMYŚL, JAKO OŚRODEK ROZWOJU (FUNKCJE MIASTA)
W obowiązującym i aktualizowanym Planie Województwa Przemyśl został uznany
w hierarchii miast, jako ośrodek subregionalny o zasięgu terytorialnym zbliżonym do obszaru
dawnego województwa przemyskiego, jeden z kilku w województwie. Przypisano mu
funkcje:
− ośrodka restrukturyzacji gospodarczej
− ośrodka aktywności społeczno - gospodarczej
− ośrodka rozwoju turystyki i wypoczynku
− ośrodka rozwoju szkolnictwa wyższego
Zgodnie z oceną własną zespołu projektowego ze względu na zlokalizowane
w mieście instytucje i obiekty, Przemyśl w niektórych dziedzinach pełni funkcje ośrodka
o znaczeniu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym:
− jako ośrodek wszechstronnej obsługi strefy transgranicznej, między innymi
w transporcie drogowym i kolejowym międzynarodowym z przejściem granicznym
z Ukrainą i w kontaktach politycznych, jako siedziba konsula honorowego Ukrainy,
− jako ośrodek obsługi turystycznej,
− jako ośrodek szkolnictwa wyższego,
− jako ośrodek obsługi medycznej, jako ośrodek obsługi kultury.
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Miasto pełni ważną rolę w zakresie funkcji administracyjnych rządowych,
samorządowych, kościelnych i społecznych pozarządowych, jako siedziba administracji:
Tab. Nr 1 wykaz urzędów administracji

Pole działanie

Hierarchia
ośrodków

Administracja
rządowa

Ośr. regionalny

Administracja
samorządowa

Ośr. subregionalny

Sądownictwo i
prokuratura

Ośr. subregionalny

Administracja
kościoła
greckokatolickiego

Ośr. krajowy

Administracja
kościoła
rzymskokatolickiego
kultura

Ośr. regionalny

Ośr. Regionalny
i subregionalny

Ochrona zdrowia

Ośr. Regionalny
i subregionalny

Szkolnictwo wyższe
i średnie

Ośr. Regionalny
i subregionalny

Instytucje, ośrodki
− Siedziba Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków
− Siedziba Izby Celnej
− Siedziba Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej
− Siedziba Starosty Przemyskiego
− Siedziba Prezydenta Miasta
− Siedziba Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
− Siedziba Sądu Okręgowego
− Siedziba Prokuratury Okręgowej
− Siedziba Sądu rejonowego
− Siedziba Prokuratury Rejonowej
− Siedziba metropolii przemysko warszawskiej Ukraińskiej Cerkwi
Greckokatolickiej
− Siedziba archieparchii przemysko warszawskiej obrządku bizantyjsko ukraińskiego
− Siedziba metropolii i archidiecezji
przemyskiej kościoła
rzymskokatolickiego
− Siedziba Narodowego Muzeum Ziemi
Przemyskiej
− Siedziba Związku Gmin Fortecznych
związanych z zabytkowym zespołem
militarnym Twierdzy Przemyśl
− Organizator i uczestnik festiwali i
imprez wielokulturowych
− Siedziba Szpitala Wojewódzkiego,
− Siedziba Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego
− Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
− Wyższe Seminarium Duchowne
− Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
− Wyższa Szkoła Gospodarcza
− Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania
− Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych
− Zespoły szkół o poziomie
ponagimnazjanym
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gospodarka

Ośr. subregionalny

turystyka

Ośr. krajowy,
regionalny i
subregionalny

− Oddział Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
− Przemyska Agencja Rozwoju
Regionalnego
− Ośrodek turystyki międzynarodowej –
związany z przejściami granicznymi
z Ukrainą
− Ośrodek obsługi turystycznej na
Pogórzu Przemyskim
− Ośrodek obsługi związany z zabytkami
Przemyśla i Ziemi Przemyskiej
− Ośrodek pielgrzymkowy
− Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny

Z Przemyślem związane są inne ośrodki rozwoju na poziomie subregionalnym,
ponadlokalnym i lokalnym, tworzące obszary rozwoju różnych funkcji:
− Obszar obsługi transportu i komunikacji międzynarodowej tworzą: Przemyśl,
Radymno, Korczowa, Medyka, Krościenko,
− Obszar obsługi turystycznej doliny Sanu tworzą: Przemyśl, Sanok, Dynów, Krzywcza,
Dubiecko,
− Obszar obsługi turystyki Pogórza Przemysko-Dynowskiego tworzą: Przemyśl, Sanok,
Lesko, Dynów, Bircza, Krzywcza, Dubiecko, Krasiczyn,
− Obszar obsługi turystyki pielgrzymkowej tworzą: Przemyśl, Kalwaria Pacławska,
Jarosław, Lubaczów,
− Obszar rozwoju szkolnictwa wyższego tworzą: Przemyśl, Jarosław.
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1.5. POWIAT PRZEMYSKI I AGLOMERACJA PRZEMYSKA

Rys. Nr 5. Powiat Przemyski

W skali powiatu Przemyśl jest ośrodkiem nie tylko administracji miasta na prawach
powiatu, ale również administracji powiatu ziemskiego obejmującego gminy:
− Przemyśl (wiejska),
− Orły,
− Żurawica,
− Medyka,
− Stubno,
− Krasiczyn,
− Fredropol,
− Dubiecko,
− Krzywcza,
− Bircza.
Związki miasta z otoczeniem mają charakter historyczny i ustalały się od wieków
średnich, gdy Przemyśl uzyskał prawa miejskie. W chwili obecnej dotyczą wszelkich dziedzin
życia poczynając od świadczenia usług w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego, przez
opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, usługi religijne, kulturalne, turystyczne, handlowe, na
obsłudze administracyjnej kończąc.
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Przemyśl jest powiązany z gminami powiatu przemyskiego siecią dróg o znaczeniu
ponadlokalnym:
− drogą krajową nr 77 z Żurawicą i Orłami,
− drogą krajową nr 28 z Birczą, Krasiczynem i Medyką,
− drogą wojewódzką nr 884 z gminą wiejską Przemyśl, Krzywczą i Dubieckiem,
− drogą wojewódzką nr 885 z gminą wiejską Przemyśl i Fredropolem,
− drogą krajową nr 28 do Medyki a następnie od Medyki drogą powiatową ze Stubnem.
Rozwój miejskiej infrastruktury technicznej, głównie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz zbiorczej komunikacji miejskiej spowodował, że gminy sąsiadujące
z miastem: Żurawica, gmina wiejska Przemyśl, Krasiczyn i Medyka są połączone
z systemami miejskimi tworząc aglomerację przemyską w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010r. Nr 137, poz. 922).

Rys. Nr 6. Zasięg aglomeracji przemyskiej

1.6. PRZEMYSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 określono typy obszarów
funkcjonalnych, które uznano, jako element niezbędny do uwzględnienia w planowaniu
przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym. Miejski obszar funkcjonalny (dalej: MOF) określono jako „układ osadniczy ciągły
przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar
miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary
te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.” Zarówno w Strategii
Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, jak i w PZPWP wskazano MOF Przemyśla
obejnujący gminy: Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Orły, Żurawica oraz miasto Przemyśl.
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2. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
2.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1.1 GŁÓWNA STRUKTURA PRZESTRZENNA MIASTA
Uwarunkowania rozwoju to szereg powiązanych ze sobą zjawisk mających
bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, kulturowym
i społecznym miasta. W trakcie prac nad studium podjęto szeroką analizę tych elementów,
które mają najistotniejszy wpływ na kształtowanie się przestrzeni miasta oraz na jakość życia
mieszkańców.
Struktura przestrzenna Przemyśla wykształciła się na przestrzeni wielu wieków jego
historii. Strukturę funkcjonalno-przestrzenną wyznaczają w znacznym stopniu
uwarunkowania naturalne. Oprócz typowo miejskich form zagospodarowania terenów, takich
jak zabudowa mieszkaniowa, obiekty, usługowe i produkcyjno-usługowe, układy drogowe
itp., występują znaczne areały terenów rolnych, lasów i łąk.
Całe miasto przedzielone jest z zachodu na wschód doliną rzeki San oraz południa na północ
doliną rzeki Wiar korytarzami ekologicznymi. Wpływ na kształtowanie się przestrzeni
w mieście ma również wewnętrzny pierścień Twierdzy Przemyśl, tworząc wzdłuż szańców
swoisty zielony pierścień miasta.
Przemyśl przecięty jest głównymi osiami komunikacji ponadlokalnej o kierunkach północ –
południe oraz wschód- zachód, na którą składają się: główne ciągi uliczne i linia kolejowa.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta zwracają uwagę wielkoprzestrzenne
jednostki o zróżnicowanej funkcji, tworzące tożsamość miasta, odróżniające Przemyśl od
innych miast. Dlatego w obowiązującym dotychczas Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu
Nr 26/2006 z dnia 23 lutego 2006r. w strukturze przestrzennej miasta wyróżniono trzy główne
jednostki przestrzenne:
− I STARE MIASTO,
− II ŚRÓDMIEŚCIE,
− III OGÓLNOMIEJSKĄ,
w ramach, których wyznaczono dodatkowe strefy wielofunkcyjne, podstrefy i obszary
(dzielnice) o dominujących funkcjach.
W strukturze miasta można zidentyfikować mniejsze jednostki przestrzenne w postaci
obszarów zorganizowanej, skupionej zabudowy o dominujących funkcjach: mieszkaniowej,
usługowej, przemysłowej, składowej, sportowo-rekreacyjnej, głównie w zasięgu sieci
infrastruktury technicznej oraz korzystnych warunków fizjograficznych. Znaczna część
Jednostki Ogólnomiejskiej stanowi obszar zieleni oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Obszary zieleni w Przemyślu to obszary zieleni leśnej, obszary zieleni urządzonej, obszary
ogródków działkowych, zieleń cmentarna.
W strukturze zieleni dominuje zieleń wysoka. Stosunkowo mało jest terenów zieleni
urządzonej: parków, skwerów i ogrodów działkowych.
Rozmieszczenie obszarów zieleni jest nierównomierne. Około 90% koncentruje się na
terenie jednostki Ogólnomiejskiej. Jest to głównie zieleń leśna i naturalna oraz ogrody
działkowe.
W fizjonomii miasta pojawia się ponadto szereg innych elementów, które dodatkowo
wpływają na postrzeganie krajobrazu miasta (pozytywne i negatywne), są to:
− elementy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej – mosty i wiadukty,
obwodnice, linie kolejowe, wieże i maszty telekomunikacyjne, itp,
− rzeka San,
UWARUNKOWANIA ROZWOJU

29

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

−
−
−
−
−

zabudowa najwyższych wzniesień przemieszana z terenami zielonymi,
sylweta starego miasta,
zewnętrzne i wolnostojące reklamy,
tereny o tymczasowym zagospodarowaniu, w tym zespoły tzw. „dzikiej urbanizacji”,
przypadkowe lub historyczne ubytki w zabudowie.
Analizy struktur przestrzennych, w tym charakteru zabudowy, parametrów oraz stanu
zabudowy i zainwestowania, fizjografii miasta, wartości estetycznych i historycznych
- pozwoliły ocenić predyspozycje poszczególnych struktur do różnego rodzaju przekształceń.
Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu pozwoliło zauważyć
w strukturze przestrzennej miasta zmiany funkcjonalne, które przyczyniają się do
wyodrębnienia tożsamych jak dotychczasowe jednostki przestrzenne o zróżnicowanej funkcji,
ale w innym większym ujęciu obszarowym.
1) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA I. STARE MIASTO
Najstarsza część miasta, będąca jego historycznym centrum z Rynkiem Miejskim
z lokacyjnym układem ulic, wzgórzem zamkowym z zamkiem kazimierzowskim,
podzamczem i zabudową wzdłuż traktów handlowych: lwowskiego na wschód i bałkańskiego
(wołoskiego?) na południe, zlokalizowaną na prawym brzegu Sanu w obrębie murów
miejskich oraz zespołami zabytkowej zabudowy XVII – XX wiecznej na Zasaniu (lewy brzeg
Sanu) zlokalizowanymi wzdłuż dawnych traktów handlowych: krakowskiego
i węgierskiego. Obszar zabudowy staromiejskiej jest ściśle uporządkowany
w historycznie wykształconych, zwartych kwartałach. Cały obszar podlega ochronie
konserwatorskiej.
Obejmuje tereny o wysokich walorach kulturowych i charakteryzuje się najwyższym
procentem terenów zabudowanych i zurbanizowanych (około 80–90%.).
Jest obszarem wielofunkcyjnym z usługami o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
usługami administracji samorządowej lokalnej i ponadlokalnej, usługami użyteczności
publicznej i komercyjnymi różnych kategorii, jak też kościołami różnych wyznań
o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. W jednostce są również obszary
przestrzeni publicznych i zespoły budownictwa mieszkaniowego.
Cechą przestrzeni tego obszaru jest występowanie wyraźnych nawarstwień stylów
architektonicznych historycznej zabudowy miejskiej od średniowiecza do czasów
współczesnych, o uformowanych granicach przestrzeni publicznych i ukształtowanym
średniowiecznym układzie urbanistycznym oraz zespołami ogólnodostępnej zieleni
urządzonej, co czyni z tej jednostki przestrzeń najbardziej atrakcyjną i uniwersalną dla każdej
funkcji miejskiej.
Charakterystyczna dla obszaru wielofunkcyjność z tendencją przekształcania mieszkań
w usługi, przy największej w mieście intensywności zabudowy – wskaźnik około 2,1,
powoduje, że jednostka jest przeciążona ilością mieszkańców stałych, pracowników strefy
usługowej i ich klientów oraz turystów. Cały obszar obsługiwany jest przez historycznie
ukształtowany układ komunikacyjny, w większości niespełniający obecnych norm w zakresie
szerokości ulic oraz ilości miejsc do parkowania. Jednocześnie stanowi najważniejszy,
centralny węzeł komunikacyjny, w którym zbiegają się drogi krajowe nr 28, 77, drogi
wojewódzkie nr 884 i 885. Sprawia to, że Stare Miasto jest obszarem o największej ilości
konfliktów przestrzennych i funkcjonalnych i najtrudniejszym dla zapewnienia
równorzędnych warunków dla rozwoju każdej funkcji.
Najważniejsze zidentyfikowane konflikty:
− przeznaczenie przestrzeni publicznych: rynku, placów, ulic dla masowych imprez, hałas
wywołany przez użytkowników usług funkcjonujących do późnych godzin nocnych
wywołuje stały konflikt ze stałymi mieszkańcami,
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−

brak wystarczającej ilości miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników usług
powoduje, że do postoju wykorzystywane są ciągi piesze, pieszo-jezdne, chodniki,
skwery i zieleńce,
− zwarta zabudowa w zamkniętych kwartałach oraz brak możliwości przebudowy
zabytkowych budynków dla zapewnienia garaży wbudowanych uniemożliwiają
zapewnienie miejsc garażowych i postojowych dla stałych mieszkańców,
− walory zabytkowej architektury i atrakcyjność usług dla turystów zwiedzających
zwyczajowo Stare Miasto pieszo powoduje stały konflikt z komunikacją samochodową.
Obszar podlega stałym działaniom rewitalizacyjnym i rewaloryzacyjnym. Działania te mają
na celu:
− uzupełnienie nieistniejących kwartałów zabudowy lub budynków w celu odtworzenia
historycznego układu urbanistycznego,
− podniesienie estetyki oraz przeciwdziałanie degradacji lub nawet utracie walorów
kulturowych obszaru,
− podniesienie atrakcyjności obszaru jako strategicznego celu turystycznego,
− wypracowanie modelu funkcjonalno – przestrzennego dla harmonijnego rozwoju
obszaru.
2) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA II. ŚRÓDMIEŚCIE
Obszar wokół centralnej część miasta, gdzie skupiają się funkcje mieszkaniowe,
administracyjne, handlowe, usługowe o największej koncentracji i aktywności społecznej,
wykazujący niższą intensywność nasycenia obiektami o funkcji usługowej, szczególnie usług
publicznych, niż w jednostce nr I. Jest to obszar położony w środku ciężkości układu
komunikacyjnego miasta, na którym znajdują się ogólnomiejskie zespoły usługowe
i mieszkaniowe.
W dotychczasowym Studium, przyjmującym za najważniejsze historyczne kryterium
delimitacji, ograniczono granice jednostki do zasięgu zabudowy miasta XIX i początku
XX w. Obecnie, po wypełnieniu wolnych miejsc zabudową granica zewnętrzna jednostki
uległa zatarciu i Śródmieście zaczęto identyfikować z intensywną zabudową typu miejskiego,
bez względu na rodowód historyczny. W zmianie ograniczonej historycznej percepcji
Śródmieścia swój udział miały zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, która rozszerzyła zakres ochrony na budynki i zespoły zabudowy II połowy
XX wieku, a nawet dzieła całkiem współczesne. Szczegółowe omówienie procesu zmian
w zasięgu strefy znajduje się w rozdziale 2.14.1. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU
W LATACH 2005-2012.
Obecne Śródmieście obejmuje obszary miasta XX-wiecznego po obydwu stronach
Sanu, również powojennego w formie zabudowy osiedlowej i zabudowy jednorodzinnej
zawarte w wewnętrznym pierścieniu fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. Intensywność zabudowy
o wskaźniku od 0,2 do 1,62, odczuwalnie mniejsza niż w jednostce nr I, a udział terenów
biologicznie czynnych wyższy. Charakterystycznymi cechami obszaru jest jego różnorodność
funkcjonalna oraz pełny zakres obsługi komunikacyjnej przez gęstą sieć dróg lokalnych
powiązanych z głównymi ulicami zbiorczymi i ciągami komunikacyjnymi o kategorii dróg
krajowych i wojewódzkich. Na obszarze prowadzone są działania o charakterze
rewaloryzacyjnym i modernizacyjnym w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych,
administracyjnych i usługowych. Działaniom tym towarzyszy relokacja funkcji o charakterze
kolizyjnym z wiodącą funkcją śródmiejską i uciążliwościami komunikacyjnymi.
W pierzejach głównych ulic jednostki obserwuje się tendencję do likwidacji funkcji
mieszkalnej głównie w parterach budynków i wprowadzanie funkcji usługowych.
W jednostce funkcjonują dwa największe cmentarze komunalne: Cmentarz na Zasaniu
i Cmentarz Główny.
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3) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA III. OGÓLNOMIEJSKA
Obejmuje pozostałe obszary miasta z rozproszonymi terenami mieszkaniowymi,
usługowymi o charakterze miejskim oraz terenami zielonymi w formach zorganizowanych,
jako tereny rekreacyjne i tereny rolne. Na obszarze występuje najniższy wskaźnik zabudowy
– około 0.2, z najwyższym udziałem terenów zielonych – biologicznie czynnych.
Znaczna część tego obszaru nie jest jeszcze zabudowana i stanowi główne tereny
rozwojowe miasta. Tu zlokalizowano ważne inwestycje transportowe: północno – wschodnią
obwodnicę miasta, południowo – wschodnią obwodnicę miasta, parkingi strategiczne.
Przez strefę przebiegają w kierunku centrum i tranzytowo główne drogi krajowe: nr 28
i 77, drogi wojewódzkie nr 884 i 885 z wykształcającymi się zespołami peryferyjnych usług
wymagających dużych przestrzeni, jak Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe (dalej
zwane WOH), zespoły usług sportowo – rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym,
specjalna strefa ekonomiczna, instytucje obsługi transportu (Izba Celna) składy i hurtownie,
uciążliwe zakłady przemysłowe.
Na styku miasta i gmin przylegających do Przemyśla wykształcił się typ zabudowy
mieszkaniowej podmiejskiej i mieszanej miejsko – wiejskiej z dużym udziałem
funkcjonujących zagród rolniczych, najczęściej, jako zespoły tzw. „dzikiej urbanizacji”,
chaotycznej i blokującej wprowadzenie układów porządkujących przestrzeń, głównie
układów komunikacji zbiorczej i lokalnej.
Pomimo tej tendencji istniejące zasoby budowlane podlegają stałej modernizacji
a tereny wolne od zabudowy - kontynuacji funkcji ogólnomiejskich do wielkości wynikającej
z wydolności miejskich systemów inżynieryjnych ją obsługujących.
2.1.2 STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE
Niezależnie od głównych jednostek przestrzennych można wyróżnić następujące
obszary funkcjonalne, charakteryzujące się wielofunkcyjnością lub dominującą funkcją
wiodącą:
1) obszary wielofunkcyjne z przemieszaniem funkcji mieszkalno–usługowych,
mieszkalno – przemysłowych, mieszkalno- rolniczych, mieszkalno- rekreacyjnych,
2) obszary zabudowy dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej,
3) obszary zabudowy dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej,
4) obszary zabudowy dominującej funkcji usług lokalnych,
5) obszary zabudowy dominującej funkcji usług ponadlokalnych
z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi,
6) obszary zabudowy dominującej funkcji przemysłowej, usług magazynowo
- składowych, strefy ekonomicznej i stref gospodarczych,
7) obszary zabudowy dominującej funkcji usług komunalnych,
8) obszary otwarte zieleni urządzonej i sportu i rekreacji publicznej,
9) obszary otwarte zieleni leśnej i nieurządzonej,
10) obszary produkcji rolniczej i ogrodniczej,
11) tereny specjalne.
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Rys. Nr 7. „Uwarunkowania wewnętrzne - Dotychczasowe przeznaczenie i użytkowanie terenów”

1) OBSZARY WIELOFUNKCYJNE
Zlokalizowane w przewadze w centralnej części miasta, prawie równomiernie po obu
stronach Sanu i w terenach peryferyjnych jako obszary nowych inwestycji w różnych
kategoriach działalności gospodarczej z pozostałościami starej zabudowy, głównie
mieszkaniowej.
Najważniejszym obszarem wielofunkcyjnym jest „Obszar Centralny” obejmujący
„Jednostkę I Stare Miasto” i część sąsiadującej „Jednostki II Śródmiejskiej”, pozostałe to
tworzące się dzielnice przy trasach wylotowych z miasta: „Lwowskie” - obejmuje zespoły
dużych marketów (WOH) oraz istniejące zespoły i enklawy zabudowy mieszkaniowej jedno
- i wielorodzinnej, „Przekopana” z zabudową mieszkaniową wielorodzinną związaną
z zakładami przemysłowymi, zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dawną zagrodową)
i usługową wzdłuż dróg, „Zielonka” z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
i pensjonatowo – hotelową i terenami sportowo – rekreacyjnymi, „Pikulice” z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową w gospodarstwach ogrodniczych
i terenami produkcji ogrodniczej.
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Rys. Nr 8. - Rozmieszczenie obszarów zabudowy wielofunkcyjnej

FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ
2) OBSZARY
ZABUDOWY
DOMINUJĄCEJ
WIELORODZINNEJ
Poza „Jednostką I Stare Miasto” i „Jednostką II ,, Śródmiejską”, większość terenów
zabudowy wielorodzinnej jest zlokalizowanych w lewobrzeżnej części miasta Przemyśla
w osiedlach skoncentrowanych głównie pomiędzy trasami wylotowymi z miasta
i powiązanych z nimi siecią dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych.
W mieście wyróżniono kilkanaście obszarów skoncentrowanej zabudowy
wielorodzinnej osiedlowej spółdzielczej i komunalnej, a ostatnio społecznej oraz prywatnej
(deweloperskiej) w tym najważniejszych: „Kazanów”, „Kmiecie”, „Salezjańskie”,
„Rycerskie”, „Warneńczyka”, „Wieniawskiego”, „Kosynierów”, „Rogozińskiego”.
Obszary te charakteryzują się znaczną przewagą ilości zabudowy wielorodzinnej
z towarzyszącą lokalną zabudową usługową (dawniej podstawowe usługi osiedlowe)
i terenami rekreacji (zieleń osiedlowa) oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną jako
uzupełniającą formą mieszkalnictwa, nad innymi funkcjami miejskimi. Poza zabudową
osiedlową na terenie miasta występują zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
powiązane z zakładami pracy jako tzw. „mieszkaniówka zakładowa”, na przykład: osiedle
przy dawnych Zakładach Płyt Pilśniowych (ul. Lwowska), osiedla wojskowe (ul. Lwowska,
ul. Słowackiego, ul. Leszczyńskiego i ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego), osiedle przy
dawnych Zakładach Pomona i Polna (ul. Bohaterów Getta), budynki dla pielęgniarek i lekarzy
przy Szpitalu Wojewódzkim (ul. Monte Cassino), osiedle przy dawnej Pollenie Astra
(ul. Herburtów).
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Rys. Nr 9. - Rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej

3) OBSZARY
ZABUDOWY
DOMINUJĄCEJ
FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
Tereny zabudowy jednorodzinnej są zlokalizowane prawie równomiernie na terenie
całego miasta. Występują zarówno w formie:
− zorganizowanych osiedli, w prawobrzeżnej części miasta są to osiedla: Kazanów,
Lipowica, Budy, Winna Góra, a w lewobrzeżnej: Wysokie Góry, Tatarskie,
- z prawidłowo ukształtowanym ładem przestrzennym, drożnym układem
komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną,
− pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej i podmiejskiej: Wilcze, Przekopana, Sielec,
Bakończyce, Pikulice, Zielonka, Krzemieniec, Kruhel - poprzez proces urbanizacji
przekształcane sukcesywnie w zespoły zabudowy typu miejskiego, systematycznie
uzbrajane w infrastrukturę techniczną i drogową, o dużym potencjale rozwojowym na
wolnych działkach dawniej służących dla upraw polowych i ogrodniczych,
− skupisk chaotycznej zabudowy powstałej w wyniku „dzikiej urbanizacji” na terenach
rolniczych i obsługiwanej komunikacyjnie przez drogi śródpolne w miedzach
o parametrach niespełniających standardów dróg publicznych, często blokujących
możliwości uporządkowania przestrzennego i dalszego rozwoju. Zlokalizowane głównie
wzdłuż ul. Węgierskiej i Herburtów. Typ zabudowy kontynuowany w sąsiedniej gminie
Przemyśl w miejscowościach: Ostrów i Kuńkowce oraz Pikulice.
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Rys. Nr 10. - Rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej

4) OBSZARY ZABUDOWY DOMINUJĄCEJ FUNKCJI USŁUG LOKALNYCH
Zabudowa z usługami podstawowymi występuje głównie w „Jednostce I Stare
Miasto” i „Jednostce II Śródmiejskiej” w miarę równomiernie na terenie całego miasta:
− W „obszarze centralnym” , ze względu na brak wolnych działek budowlanych o funkcji
wyłącznie usługowej, usługi zlokalizowane są w budynkach mieszkalno-usługowych,
przeważnie w parterach tych budynków i w samodzielnych budynkach usługowych
powstałych po przebudowie istniejących budynków mieszkalnych lub na działkach
„plombowych”. Tendencja przeznaczania parterów na usługi jest stała i dotyczy nie tylko
pierzei głównych ulic stwarzających uciążliwości dla funkcji mieszkalnej, ale również
innych mniej obciążonych ruchem samochodowym ciągów komunikacyjnych. Budynki
z usługami administracyjnymi i innymi publicznymi o znaczeniu lokalnym, tradycyjnie
od lat usytuowane są w centrum miasta i ich przeznaczenie nie ulega zmianom. Dotyczy
to budynków Urzędu Miasta i części instytucji miejskich związanych z obsługą
mieszkańców całego miasta, ale także usługi dzielnicowe w zakresie edukacji, ochrony
zdrowia, administracji budynków, handlu, gastronomii, itp. Wszystkie inwestycje,
polegające głównie na zmianie przeznaczenia obiektów i przebudowie ich dla nowych
funkcji, ze względu na położenie w historycznej części miasta podlegają przepisom
konserwatorskim, więc poziom architektoniczny budynków i standard wyposażenia jest
najwyższy w mieście.
− W zorganizowanych osiedlach mieszkaniowych powstałych od lat powojennych do
końca XX wieku obowiązkowo lokalizowano usługi podstawowe, głównie handlowe,
opieki zdrowotnej i edukacyjne w formie wyodrębnionych centrów, często
z towarzyszącymi osiedlowymi terenami rekreacji i sportu. Klasycznym przykładem
osiedli z pełnym zakresem usług są: „Kazanów”, „Kmiecie”, „Salezjańskie” oraz
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−

−

z ograniczonymi usługami: „Rycerskie”, „Warneńczyka”, „Wieniawskiego”,
„Kosynierów”, „Rogozińskiego”. Również zorganizowane osiedla jednorodzinne
posiadają swoje zespoły usługowe. Od początku XXI wieku, ze względu na politykę
przekształcania własności spółdzielczej we wspólnoty mieszkaniowe zaniechano nowych
inwestycji usługowych związanych z mieszkalnictwem. W związku z tym powstał
niedobór funkcji usługowych w dzielnicach: Lipowica, Ostrów, Kruhel, Zielonka,
Wilcze, Winna Góra, Bakończyce, Pikulice.
W pozostałych obszarach zurbanizowanych, poza „obszarem centralnym”
i zorganizowanymi osiedlami, występują obiekty i punkty usługowe związane
z lokalnymi potrzebami lub dominującą funkcją terenu. I tak w dzielnicach południowowschodnich znajdują się warsztaty rzemieślnicze i drobne zakłady przemysłowe, składy
i hurtownie, w dzielnicach południowo-zachodnich i północno-zachodnich zakłady
ogrodnicze, przy drogach wylotowych z miasta – punkty usług komunikacyjnych.
Oddzielną kategorię usług podstawowych stanowią obiekty sportowo-rekreacyjne
zlokalizowana głównie przy szkołach, w tym boiska powstałe w ramach ogólnopolskiej
polityki rządowej „Orlik”: przy szkole podstawowej nr 4 (ul. Św. Jana) i nr 16
(ul. Grunwaldzka), przy Zespole Szkół ul. Dworskiego (dawna Juwenia) oraz usługi
związane z ochroną zdrowia, które po reformie służby zdrowia i przejęciu podstawowej
opieki zdrowotnej przez zakłady niepubliczne często zmieniają lokalizację, lecz ich
lokalizacja jest rozmieszczona w miarę równomiernie na terenie obu jednostek
przestrzennych.

Rys. Nr 11. - Rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji usług lokalnych
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5) OBSZARY ZABUDOWY DOMINUJĄCEJ FUNKCJI USŁUG PONADLOKALNYCH
Z WIELKOPOWIERZCHNIOWYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI
Poza „Jednostką I Staromiejską”, która w całości stanowi największe skupisko usług
ponadpodstawowych, większość terenów zabudowy usługowej ponadlokalnej jest
zlokalizowanych w prawobrzeżnej części miasta Przemyśla, skoncentrowanych wzdłuż
głównych arterii komunikacyjnych: ul. Sanockiej – usługi hotelarskie, sportowo-rekreacyjne,
obsługi komunikacji, wzdłuż ul. Lwowskiej, Słowackiego, Dworskiego.
W północnych dzielnicach miasta dotyczą one głównie usług: medycznych, opieki
społecznej, edukacyjnych, administracyjnych – ZUS, handlowych.
W południowych dzielnicach zlokalizowane są między innymi: usługi sportowo –
rekreacyjne, usługi edukacyjne ponadpodstawowe i szkolnictwa wyższego, administracyjne,
handlowe i składowe, obsługi komunikacji.
Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe zlokalizowane są głównie w prawobrzeżnej
części miasta:
− wzdłuż ul. Lwowskiej, w miejscach zlikwidowanych zakładów przemysłowych i na
zwolnionych terenach wojskowych,
− wzdłuż Sanu, przy głównej drodze stanowiącej dojazd do północno-wschodniej
obwodnicy miasta (ul. Wybrzeże Wilsona, ul. Sanowa),
− w dzielnicy przemysłowej (ul. Jasińskiego),
a na Zasaniu – wzdłuż linii kolejowej przy drodze stanowiącej dojazd do północno
-wschodniej obwodnicy miasta (ul. 29 listopada).

Rys. Nr 12. - Rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji usług ponadlokalnych
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Rys. Nr 13. - rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji usług ponadlokalnych
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

6) OBSZARY ZABUDOWY DOMINUJĄCEJ FUNKCJI PRZEMYSŁOWEJ, USŁUG
MAGAZYNOWO - SKŁADOWYCH, STREFY EKONOMICZNEJ I STREF
GOSPODARCZYCH
Prawie 100% terenów zlokalizowanych jest w prawobrzeżnej części miasta Przemyśla,
skoncentrowanych w południowo – wschodniej dzielnicy przemysłowej. W obszarach
występują niewielkie zespoły zabudowy mieszkaniowej, głównie sprzed II wojny światowej
lub zagrodowej będące częścią obszarów wiejskich (Krówniki, Sielec, Nehrybka), stanowiące
enklawy funkcji konfliktowych w obszarze z przewagą zabudowy przemysłowej.
Dalszy proces przekształceń systemowych i gospodarczych spowodowały upadek
i przekształcenie zakładów przemysłowych starego typu i powstanie nowych,
zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej, w zaplanowanych strefach gospodarczych (np.:
„Inglot”, „Fadom”, Fibris”) czy w powołanej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
(np.: „Rem II”).
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Rys. Nr 14. -Rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji przemysłowej oraz usług magazynowo – składowych

7) OBSZARY ZABUDOWY DOMINUJĄCEJ FUNKCJI USŁUG KOMUNALNYCH
Do funkcji usług komunalnych zaliczono: stację poboru i uzdatniania wody,
oczyszczalnię ścieków, ciepłownię miejską, składowisko odpadów, cmentarze komunalne,
bazy PKS i MZK. Tereny zlokalizowane są, poza czynnymi cmentarzami komunalnymi,
w strefie ogólnomiejskiej i ze względu na swe uciążliwości - w obszarach mało
zurbanizowanych.

Rys. Nr 15. -Rozmieszczenie obszarów dominującej funkcji usług komunalnych

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

40

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

8) OBSZARY OTWARTE ZIELENI I SPORTU I REKREACJI PUBLICZNEJ
Bardziej znaczące obszary przeznaczone dla publicznej rekreacji, wypoczynku i sportu,
pomijając obiekty szkolne, skwery i zieleń osiedlową:
a) Park Sportowo-Rekreacyjny, w skład którego wchodzą:
− odcinek Sanu z nabrzeżami od granicy zachodniej miasta do mostu Siwca,
− plaża na wysokości os. Kmiecie i tereny zieleni nadrzecznej,
− stadion i przystań „Czuwaj”,
− kryta pływalnia,
− stadion „Polonii”,
− lodowisko,
− wyciąg krzesełkowy, stok narciarski, tereny fortyfikacji Twierdzy Przemyśl od Bramy
Sanockiej do Baterii Laboratorium,
− park miejski,
b) park Lipowica,
c) park Lubomirskich,
d) Park Sielec,
e) Park Bakończyce,
f) fortyfikacje pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl,
g) rzeka Wiar z nabrzeżami i wałami przeciwpowodziowymi,
h) system ścieżek rowerowych,
i) cmentarze jako zespoły parkowe.

Rys. Nr 16. -Rozmieszczenie obszarów otwartych zieleni, sportu i rekreacji publicznej
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9) OBSZARY ZIELENI LEŚNEJ I NIEURZĄDZONEJ
Ogólna powierzchnia terenów leśnych w mieście wynosi około 325,67ha, co stanowi
7,05 % powierzchni miasta.
Lasy stanowią pozostałości zalesionych kompleksów na wzgórzach wokół miasta,
trudno dostępnych dla procesów urbanizacyjnych i ze względu na słabą jakość gleb, mało
przydatne dla produkcji rolnej i ogrodniczej. Pozostałości te tworzą niewielkie kompleksy
w Jednostce Przestrzennej III. Ogólnomiejskiej w dzielnicach: Lipowica, Kruhel, Zielonka.
Sąsiadują one z terenami leśnymi w sąsiednich gminach: Żurawica i Krasiczyn. Poza ochroną
ustawową zapewnioną, między innymi, w ustawach: o ochronie przyrody, o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, o lasach, objęte są ochroną jako tereny: Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego, Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszary
Sieci Natura 2000 stanowiące część wojewódzkiego i krajowego systemu ochrony przyrody.
Obszary zieleni nieurządzonej tworzą głównie nieleśne roślinne zbiorowiska zaroślowe,
półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk oraz wtórnie zadrzewione i zakrzaczone uprawy
rolnicze. Występują głównie w dolinach rzek: San i Wiar i potoków: Jawor, Kurcianka, na
dnie dolin wciosowych i zboczach wzgórz otaczających Przemyśl od północnej, zachodniej
i południowej strony. Szczegółowe dane zawarto w rozdziale 2.2. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJACE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ ……

Rys Nr 17. - Rozmieszczenie obszarów zieleni leśnej

10) OBSZARY PRODUKCJI ROLNICZEJ I OGRODNICZEJ
Produkcja rolnicza na terenie miasta jest funkcją zanikającą ze względu na przepisy
lokalne dotyczące zakazu hodowli zwierząt oraz silne trendy do urbanizacji terenów
podmiejskich we wsiach otaczających miasto, od strony północnej: Żurawica, zachodniej:
Ostrów, Kuńkowce, Prałkowce, południowej: Pikulice, Nehrybka, wschodniej: Sielec,
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Krówniki, Buszkowice. Tendencja „dośrodkowego zurbanizowania” powoduje zjawisko tzw.
„dzikiej urbanizacji” skutkujące brakiem ładu przestrzennego na styku miasta i terenów
wiejskich, brakiem możliwości budowy prawidłowej sieci komunikacji drogowej typu
miejskiego i chaotycznymi, zwartymi zespołami zabudowy jednorodzinnej na dawnych
działkach zagrodowych, obecnie podzielonych na maksymalną liczbę działek budowlanych.
Zjawisko to eliminuje również racjonalną gospodarkę przestrzenią rolniczą , która mogłaby
być przeznaczona dla gospodarstw ogrodniczych, sadowniczych, agroturystycznych, a nawet
przetwórstwa rolno- spożywczego o ograniczonej skali. Najlepsze warunki dla takiej funkcji
istnieją w dzielnicach: Lipowica, Zielonka, Kruhel.
Drugi trend, polegający na stopniowej likwidacji istniejących miejskich ogrodów
działkowych w strefach zurbanizowanych związany jest z rosnącą wartością działek
w centrum miasta, dobrym skomunikowaniem i uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną, co
stanowi mocny argument dla przekształcenia ich dla celów budowlanych.
Również potrzeby miasta realizującego swoje cele publiczne zaspakajane są przede
wszystkim z zasobów będących w posiadaniu miasta. Najbardziej atrakcyjne działki
przeznaczane są dla celów komercyjnych, przynosząc miastu fundusze dla potrzeb budżetu
miejskiego i w przypadku usług – zapewniają miejsca pracy.
Na terenie miasta funkcjonują 23 Rodzinne Ogrody Działkowe o łącznej powierzchni
około 260 ha. Zlokalizowane są zarówno w centrum miasta (ul.: Bielskiego, Paderewskiego,
Bolesława Chrobrego, Buszkowicka) jak i na terenach niezurbanizowanych, głównie
w dzielnicach: Ostrów, Winna Góra, Wilcze, Prałkowce, Zielonka.
Ogrody: w rejonie Cmentarza Zasańskiego, w sąsiedztwie osiedla „Rycerskie”, na
zboczach Winnej Góry oraz na terenach przeznaczonych dla: Parku Sportowo
– Rekreacyjnego („Oczka Wodne” przy ul. Sanockiej), Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i Parku Technologicznego oraz dla rozwoju obszarów przemysłowych lub mieszkaniowych
w sąsiedztwie ul. Słowackiego, są i będą sukcesywnie likwidowane lub ograniczane do
obszarów nienadających się pod zabudowę.
Ogrody zlokalizowane na terenach osuwiskowych (dzielnice: Ostrów, Lipowica,
Winna Góra, Zielonka ) lub zalewowych (dzielnica „Wilcze”) pozostaną ogrodami stałymi.

Rys. Nr 18. - Rozmieszczenie obszarów produkcji rolniczej i ogrodniczej
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11) TERENY ZAMKNIĘTE
Na terenie miasta występują tereny chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne w art. 2 ust. 9. (Dz. U. z 2005r. nr 240, poz.2027 z późniejszymi zmianami),
stanowiące tereny zamknięte wojskowe oraz związane z infrastrukturą kolejową PKP oraz
inne. Powierzchnia terenów zamkniętych obejmuje 96 działek gruntowych o łącznej
powierzchni 134,30 ha.
Przeznaczenia działek w stanie istniejącym jest następujące:
− działki przy ul. 29 Listopada i Okrzei stanowiące własność Skarbu Państwa i będące
w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd
Infrastruktury w Lublinie użytkowane są zgodnie z obowiązującą decyzją Nr 264/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia terenów
zamkniętych w resorcie obrony narodowej, z późniejszymi zmianami (Dz. U. MON
poz. 233 z dnia 20.09.2013r.
− działki przy ul. A. Mickiewicza stanowiące własność Skarbu Państwa i będące
w trwałym zarządzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
− działki infrastruktury kolejowej obejmujące dworzec PKP, stację Przemyśl – Zasanie
oraz odcinek magistrali kolejowej E-30, linie kolejową nr 102 Przemyśl –
Hermanowice, linie kolejowe nr 120 i 123 Przemyśl – Krówniki stanowiące własność
Skarbu Państwa i będące w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych
S.A.

Rys. Nr 19. -Rozmieszczenie terenów zamkniętych
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2.1.3 PRZEZNACZENIE TERENÓW WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawowym narzędziem
ustalającym przeznaczenie i funkcję wybranego obszaru, określając jednocześnie zasady
zagospodarowania terenu. Uchwalane i sporządzane, począwszy od 1995r., w niżej
określonych, generalnych celach:
− podtrzymania rezerwacji terenów na cele publiczne, w tym przede wszystkim rezerwy
terenowe pod projektowane drogi,
− ustalenia zasad ochrony istotnych walorów kulturowych i przyrodniczych,
− określenia zasad zagospodarowania terenów dla nowych inwestycji produkcyjnych
i usługowych oraz obszarów przewidzianych do zasadniczych przekształceń,
− określenia zasad zagospodarowania dla nowych terenów inwestycji mieszkaniowych.
Opracowywanie planów miejscowych odbywa się zgodnie z harmonogramem
zawartym w według „Wieloletniego Planu Sporządzania Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Przemyśla na lata 2013-2017 z pespektywą
po 2018 roku”, podlegającego okresowym ocenom i weryfikacji, w zależności od potrzeb
miasta.
Obecnie (stan na wrzesień 2013r.) w mieście obowiązuje 55 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z których większość sporządzono na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu
o nieobowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
opracowano 21 planów, z których jako obowiązujące pozostaje 17. Wszystkie uznane za
aktualne w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Łączna powierzchnia uchwalonych planów to około 1473,35 ha, (na wrzesień
2013r.) co pozwoliło osiągnąć wskaźnik blisko 31,90 % pokrycia obszaru miasta
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przy
uwzględnieniu zwiększenia powierzchni miasta w 2010r. z 4388 ha na 4618 ha poprzez
włączenie sołectwa Kruhel Wielki.
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Rys. Nr 20. - Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Nasycenie
obszarów
objętych
obowiązującymi
miejscowymi
planami
zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych jednostkach przestrzennych przedstawia
się następująco: Jednostka I Stare Miasto – obszar objęty miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego to 13,55ha, co stanowi 0,29% powierzchni miasta.
Tab. Nr 2. wykaz mpzp w jednostce I Stare Miasto
Lp.

NAZWA PLANU

PRZYSTĄPIENIE

KWARTAŁ XXI

Uchwała
Nr 95/96
z dnia
09.09.1996 r.

2.

JAGIELLOŃSKA

Uchwała
Nr 49/2000
z dnia
22.05.2000 r.

3.

PLAC BERKA
JOSELEWICZA MUZEUM

Uchwała
Nr 139/2004
z dnia
25.06.2004 r.

RYNEK05/06

Uchwała Nr 161/2005
z dnia 29 września
2005 r.

STARE MIASTO I

Uchwała
Nr 1/2008
z dnia
28.01.2008r.

1.

4.

5.

UCHWALENIE
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 203/99
z dnia
30.09. 1999 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 13/2001
z dnia
14.03. 2001r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr155/2006
z dnia
21.09.2006r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
254/07 z dnia
29.11.2007r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 96/2010
z dnia 24.05.2010r.

PUBLIKACJA

OCENA
AKTUALNOŚCI

POWIERZCHNIA
PLANU

Dz.Urz.Woj.P.
Nr 27, poz. 1215
z dnia
26.11.1999 r.

Uchwała Nr
97/2006 z dnia
22.05.2006r
Uchwała Nr
254/2010
z dnia 28.10.2010r

2,53 ha

Dz.Urz.Woj.P.
Nr 29, poz. 457
z dnia
27.04. 2001r.

Uchwała Nr
254/2010
z dnia 28.10.2010r.

0,92 ha

Dz. Urz. Woj.
Podk.
Nr 127, poz. 1740
z dnia 13.10.2006
r.

Uchwała Nr
251/2010
z dnia
28.10.2010r.

0,92 ha

Dz.Urz. Woj.Podk.
Nr 2, poz.30
z dnia
10.01.2008r.

Nie oceniany

3,07 ha

Dz.Urz.
Woj.Podk..
Nr 47, poz. 1026 z
dnia
10.06.2010r.

Nie oceniany

6,11 ha

Razem powierzchnia

13,55 ha
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Jednostka II Śródmieście – obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego to 8,5 ha, co stanowi około 0,18% powierzchni miasta.
Tab. Nr 3. wykaz mpzp w jednostce II Śródmieście
Lp.

NAZWA PLANU

PRZYSTĄPIENIE

PARKOWA

Uchwała
Nr 16/98
z dnia
10.02.1998 r.

MAŁY RYNEK

Uchwała
Nr 89/2006
z dnia
25.05. 2006r.

ZASANIE I

Uchwała Nr
207/2008 z dnia
30 października
2008r.

1.

2.

3.

UCHWALENIE
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 94/99
z dnia 31.05.1999
r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 26/2008
z dnia 28.02.2008r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
201/2012 z dnia 27
września 2012r.

PUBLIKACJA

OCENA
AKTUALNOŚCI

POWIERZCHNIA
PLANU

Dz.Urz.Woj.P.
Nr 18, poz. 1021
z dnia
20.08.1999 r.

Uchwała Nr 92/2006
z dnia 25.05.2006r
Uchwała Nr 253/2010
z dnia 28.10.2010r.

0,86 ha

Dz. Urz. Woj.
Podk..
Nr 29, poz.711
z dnia
14.04.2008r.

Nie podlegał ocenie

2,04 ha

poz. 2244
z dnia 4 lipca
2012r.

Nie podlegał ocenie

część planu
około 5,60 ha

Razem powierzchnia

8,5 ha

Jednostka III Ogólnomiejska – obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego to około 1464,79 ha, co stanowi 31,72% powierzchni miasta.
Tab. Nr 4. wykaz mpzp w jednostce III Ogólnomiejska
NAZWA PLANU

PRZYSTĄPIENIE

ZA WIAREM

Uchwała
Nr 114/96
z dnia 5.11.1996r.

„HERBURTÓW I”

Uchwała Nr 7/96 z
dnia 29.01.1996 r.

3.

„LWOWSKA I”

Uchwała Nr 22/97 z
dnia 14.02.1997 r.

4.

POD FORTEM”

Uchwała Nr 114/96 z
dnia 5.11.1996r.

5.

ZA SZAŃCAMI”

Uchwała Nr 114/96 z
dnia 5.11.1996r.

6.

„BAKOŃCZYCKA I”

Uchwała
Nr 20/97
z dnia 14.02.1997r.

L P.

1.

2.

UCHWALENIE

PUBLIKACJA

OCENA
AKTUALNOŚCI

Uchwała Rady
Dz. Urz. Woj.
Miejskiej w
Uchwała Nr 109/2006 z
Prz.
dnia 22.06.2006r.
Przemyślu
Nr 13, poz.174
Uchwała Nr 250/2010
Nr 74/98
z dnia
z dnia 28.10. 2010r.
z dnia
10.08.1998r.
15.06.1998r.
Uchwała Rady
Oceniany na etapie
Miejskiej w
Nr 18, poz. 1023
przystąpienia do jego
Przemyślu Nr
zmiany Uchwała Nr
z dnia 20 sierpnia
97/99
1999 r.
190/2006 z dnia
z dnia 31 maja
20 października 2006r.
1999 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 27, poz. 1213
Przemyślu Nr
(95/99) i poz.
Uchwała Nr 108/2006 z
95/99
1214 (202/99)
dnia 22.06.2006r
z dnia 31 maja
z dnia 26
1999 r.
listopada 1999 r..
i Nr 202/99 z dnia
30 września 1999 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Uchwała Nr 94/2006 z
Nr 40, poz. 1370
dnia 25.05.2006r
Przemyślu Nr
z dnia 31 grudnia
Uchwała Nr 257/2010
100/99
1999r.
z dnia 31 maja
z dnia 28.10.2010r.
1999 r.
Uchwała Rady
Nr 40, poz. 1369
Uchwała Nr 94/2006 z
Miejskiej w
Przemyślu Nr
i 1373
dnia 25.05.2006r
z dnia 31 grudnia Uchwała Nr 257/2010
99/99
1999r.
z dnia 28.10.2010r.
z dnia 31 maja
1999 r.
Uchwała Rady
Dz.Urz.Woj.Prz..
Uchwała
Miejskiej w
Nr 18, poz. 1022
Nr 159/2010
Przemyślu
z dnia
z dnia
Nr 96/99
20.08.1999r.
15.07.2010r.
z dnia 31.05.1999r.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

POWIERZCH
NIA PLANU

8,20 ha

14,70

14,80

31,40

12,98

9,40 ha
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7.

OSIEDLE
„RYCERSKIE”

Uchwała
Nr 7/93
z dnia 22.01.1993r.

8.

BAKOŃCZYCKA II

Uchwała
Nr 152/2000
z dnia 28.10.2000r.

„SŁOWACKIEGO
I/UR/03”

Uchwała
Nr 122/2002
z dnia 4.10.2002r.

9.

10.

ROSŁOŃSKIEGO

Uchwała Nr
153/2000 z dnia
28.10.2000 r.

11.

KRUHEL WIELKI
Mn/02”

Uchwała Nr
123/2002 z dnia
4.10.2002 r.

12.

MONTE CASSINO
OSK/03”

Uchwała Nr
122/2002 z dnia
4.10.2002 r.

13.

Witoszyńska I/MN/03”

Uchwała Nr
122/2002 z dnia
4.10.2002r.

14.

Wysockiego I/04”

Uchwała Nr 83/2004
z dnia
28 maja 2004 r.

15.

Wysockiego II/04”

Uchwała Nr 83/2004
z dnia
28 maja 2004 r.

16.

Chrobrego”

Uchwała Nr
187/2004 z dnia 16
września 2004 r.

Bakończyce III/04”

Uchwała Nr
289/2004 r. z dnia 30
grudnia 2004 r.

„BATOREGO I”

Uchwała
Nr 122/2002
z dnia 4.10.2002 r.

„SŁOWACKIEGO I/05”

Uchwała
Nr 225/2005
z dnia 29.11.2005r.

17.

18.

19.

Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 83/2000
z dnia 28.06.2000r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
104/2002
z dnia 8.07.2002r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
143/2003
z dnia 20.11.2003r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
103/2002
z dnia 8 lipca 2002
r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
52/2003 z dnia 30
maja 2003 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
129/2003
z dnia 23
października 2003
r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
2/2004
z dnia 22 stycznia
2004 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr113/05 z dnia 30
czerwca 2005 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu Nr
114/05 z dnia 30
czerwca 2005 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr25/2006 z dnia
23 lutego 2006 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr192/2006 z dnia
20 października
2006 r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr101/2006
z dnia 22.06.2006r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Przemyślu
Nr191/2006
z dnia 20.10.2006r.

Dz.Urz.
Woj.Podk..
Nr 83, poz. 896
z dnia
21.12. 2000r.
Dz.Urz.
Woj.Podk..
Nr 57, poz. 1174
z dnia
17.09.2002r.
Dz.Urz.
Woj.Podk..
Nr 178,
poz.2881

Uchwała Nr 111/2006 z
dnia 22.06.2006r
Uchwała Nr 252/2010
z dnia 28.10.2010r.

36,66 ha

Uchwała Nr 107/2006 z
dnia 22.06.2006r
Uchwała Nr 161/2010 z
dnia 15.07.2010r

11,03 ha

Uchwała Nr 101/2006 z
dnia 22.06.2006r
Uchwała Nr 162/2010 z
dnia 15.07.2010r

0,33 ha

Nr 59, poz. 1211
z dnia 27
września 2002 r.

Uchwała Nr 249/2010
z dnia 28.10.2010r.

4,20

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

Uchwała Nr 164/2010 z
dnia 15.07.2010r

0,35

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

Uchwała Nr 164/2010 z
dnia 15.07.2010r

0,60

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

Uchwała Nr 165/2010 z
dnia 15.07.2010r

0,61

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

Uchwała Nr 262/2010
z dnia
28 października
2010r.

6,2

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

Uchwała Nr 261/2010
z dnia
28 października
2010r.

4,95

Nr 26, poz. 403
z dnia 9 marca
2006 r.

Uchwała Nr 260/2010
z dnia
28 października
2010r.

43

Nr 145, poz.
2216
z dnia 6 grudnia
2006 r.

Uchwała Nr 160/2010
z dnia 15 lipca 2010r.

71

Dz.Urz.
Woj.Podk..
Nr 91, poz.1351
z dnia
27.07.2006r.

Uchwała Nr 259/2010
z dnia
28.10.2010r.

2,52 ha

Dz.Urz.
Woj.Podk..
Nr 139, poz.1997
z dnia
27.11.2006r.

Uchwała Nr 166/2010
z dnia
15.07.2010r.

107,95 ha

z dnia
17.12.2003r.
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20.

„LWOWSKA II”

Uchwała
Nr 103/2006
z dnia 22.06.2006r.

21.

„LWOWSKA III”

Uchwała
Nr 159/2006
z dnia
21.09.2006r.

22.

„GARBARZEGALERIA”

Uchwała
Nr 104/2006
z dnia
22.06.2006r.

23.

„GARBARZEWYBRZEŻE”

Uchwała
Nr 104/2006
z dnia
22.06.2006r.

24.

AKADEMIA
WSCHODNIOEUROPEJSKA

Uchwała
Nr 45/2007
z dnia
22.03.2007r.

25.

ŚRÓDMIEŚCIE I

Uchwała
Nr 115/2008
z dnia 26.06.2008r.

26.

„CEGIELNIA”

Uchwała Nr
102/2006 z dnia
22 .06.2006 r.

27.

„POŁUDNIOWOWSCHODNIA
OBWODNICA MIASTA
PRZEMYŚLA”

Uchwała Nr 57/2006
z dnia
26.04. 2006 r.

28.

„HERBURTÓW III”

Uchwała Nr
190/2006 z dnia
20.10. 2006r.

„HEBURTÓW II/05”

Uchwała Nr
160/2005 z dnia
29.09.2005r.

„WYSOCKIEGO III”

Uchwała Nr 83/2004
z dnia
28.05. 2004r.

„WYSOCKIEGO IV”

Uchwała Nr 83/2004
z dnia
28.05.2004r.

OCZKA WODNE I/05

Uchwała Nr
224/2005 z dnia
29.11.2005r.

„LIPOWICA I”

Uchwała Nr 23/2006
z dnia
23.02. 2006r.

„SŁOWACKIEGO II”

Uchwała Nr
225/2007 z dnia
25.10.2007r.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Uchwała Rady
Dz.Urz.
Miejskiej w
Woj.Podk..
Przemyślu
Nr 66, poz.1628
Nr 176/07
z dnia
z dnia 19.07.2007r.
14.08.2007r.
Uchwała Rady
Dz.Urz.
Miejskiej w
Woj.Podk..
Przemyślu
Nr 66, poz.1629
Nr 177/07
z dnia
z dnia 19.07.2007r.
14.08.2007r.
Uchwała Rady
Dz.Urz.
Miejskiej w
Woj.Podk..
Przemyślu
Nr 88, poz.1987
z dnia
Nr179/07
10.10.2007r.
z dnia 19.09.2007r.
Uchwała Rady
Dz. Urz. Woj.
Miejskiej w
Podk.
Przemyślu
Nr 18, poz.448
Nr 2/2008
z dnia
z dnia 24.01.2008r.
7.03.2008r.
Uchwała Rady
Dz. Urz. Woj.
Miejskiej w
Podk..
Przemyślu
Nr 29, poz.655
z dnia
Nr 28/2010
19.04.2010r.
z dnia 24.03.2010r.
Uchwała Rady
Dz. Urz. Woj.
Podk..
Miejskiej w
Przemyślu
Nr 68, poz.1333
Nr 120/2010
z dnia
z dnia 24.06.2010r.
2.08.2010r.
Uchwała Rady
Nr 38, poz.997
Miejskiej w
z dnia
Przemyślu Nr76/07
15.05.2007r.
z dnia 26.04. 2007r.
Uchwała Rady
Nr 44, poz.1171
Miejskiej w
z dnia
Przemyślu Nr77/07
6.06. 2007r.
z dnia 26.04.2007r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 62, poz. 1566
Przemyślu
z dnia
Nr126/07 z dnia
2.08.2007r.
28.06.2007r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 101, poz.2253
Przemyślu Nr
z dnia
3.12.2007r.
224/07 z dnia
25.10.2007r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 28, poz.683
Przemyślu Nr
z dnia
27/2008 z dnia
9.04.2008r.
28.02.2008r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 37, poz.984
Przemyślu Nr
z dnia
47/2008 z dnia
5.05.2008r.
28.03.2008r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 54, poz.1439
Przemyślu Nr
z dnia
93/2008 z dnia
10.07.2008r.
29.05. 2008r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 36, poz.1014
Przemyślu Nr
z dnia
44/2009 z dnia
29.05. 2009r.
26.03.2009r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 92, poz.1281
Przemyślu Nr
z dnia
177/2009
30.11.2009r.
z dnia 22.10.2009 r.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Nie podlegał ocenie

20,71 ha

Nie podlegał ocenie

9,58 ha

Nie podlegał ocenie

7,17 ha

Nie podlegał ocenie

6,14 ha

Nie podlegał ocenie

31,96 ha

Nie podlegał ocenie

29,16 ha

Nie podlegał ocenie

31,66 ha

Nie podlegał ocenie

15,76 ha

Nie podlegał ocenie

6,78 ha

Nie podlegał ocenie

65,43 ha

Nie podlegał ocenie

7,4 ha

Nie podlegał ocenie

12,23 ha

Nie podlegał ocenie

68,62 ha

Nie podlegał ocenie

54,93 ha

Nie podlegał ocenie

21,94ha
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35.
PARK SPORTOWO
REKREACYJNY –

Uchwała Nr 46/2008
z dnia
28.03.2008r.

„STREFA
GOSPODARCZA II”

Uchwała Nr
275/2008 z dnia
18.12.2008r.

„SANOCKA I”

Uchwała Nr
208/2008 z dnia
30.10.2008r.

„STREFA
GOSPODARCZA I”

Uchwała 175/2009 z
dnia
22.10.2009r.

„ZIELONKA I”

Uchwała Nr
121/2009 z dnia
3.09.2009r.

BIELSKIEGO I

Uchwała Nr
116/2008 z dnia
26.06.2008 r.

„NAD SANEM I/04”

Uchwała Nr 3/2004 z
dnia
22.01.2004r.

„WINNA GÓRA I”

Uchwała Nr 24/2006
z dnia
23.02.2006r.

43.

„KONOPNICKIEJ”

Uchwała Nr
105/2006 z dnia
22.06.2006r.

44.

SIELECKA I

Uchwała Nr 36/2010
z dnia
29 grudzień 2010 r.

45.

ZASANIE I

Uchwała Nr
207/2008 z dnia
30 października
2008r.

46.

ZASANIE II

Uchwała Nr
238/2009 z dnia
23 grudzień 2009r..

47.

BATOREGO II

Uchwała Nr
247/2010 z dnia
28 października
2010r.

48.

OSTRÓW I

Uchwała Nr
158/2010 z dnia
15 lipca 2010r.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 106, poz.2670
Przemyślu Nr
z dnia
194/2009 z dnia
31.12.2009r.
26.11. 2009r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 8 poz.197 z
Przemyślu Nr
dnia
37/2010 z dnia
21.01.2011r.
29.12.2010r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 10 poz.261
Przemyślu Nr
z dnia
38/2010 z dnia
31.01.2011r.
29.12.2010r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 40 poz.860
Przemyślu Nr
z dnia
15/2011 z dnia
31.03.2011r.
24.02. 2011r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 61 poz. 1174
Przemyślu Nr
z dnia
39/2011 z dnia
5.05.2011r.
31.03.2011r.
Uchwała Rady
Nr 100 poz.
Miejskiej w
1628
Przemyślu Nr
z dnia
99/2011 z dnia
4.07.2011r.
26.05.2011r.
Uchwała Rady
Nr 146, poz.
Miejskiej w
2309.
Przemyślu Nr
z dnia
200/2005
26.11.2005r.
z dnia 27.10.2005r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 73, poz.1750
z dnia
Przemyślu Nr
117/2008
18.09.2008r.
z dnia 26.06.2008r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Nr 63, poz. 1588
Przemyślu
z dnia
Nr127/07
6.08.2007r.
z dnia
28.06.2007r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
poz. 1480
Przemyślu Nr
z dnia 4 lipca
118/2012 z dnia 31
2012r.
maja 2012r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
poz. 2244
Przemyślu Nr
z dnia 4 lipca
201/2012 z dnia 27
2012r.
września 2012r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
poz. 2217
Przemyślu Nr
z dnia 7 listopada
202/2012 z dnia 27
2012r.
września 2012r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
poz. 2285
Przemyślu Nr
z dnia 23 maja
68/2013 z dnia 25
2013r.
kwietnia 2013r.
Uchwała Rady
Miejskiej w
poz. 2938
Przemyślu Nr
z dnia 27 sierpnia
119/2013 z dnia 27
2013r.
czerwca 2013r.

Razem powierzchnia

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Nie podlegał ocenie

68,14 ha

Nie podlegał ocenie

89,5 ha

Nie podlegał ocenie

30,07 ha

Nie podlegał ocenie

90,24 ha

Nie podlegał ocenie

53,67 ha

Nie podlegał ocenie

30,74 ha

Uchwała Nr 256/2010
z dnia 28.10.2010r.

25,04 ha

Nie podlegał ocenie

17,24 ha

Nie podlegał ocenie

29,62 ha
Część w
Śródmieściu

Nie podlegał ocenie

45,14

Nie podlegał ocenie

Część mpzp
34,65

Nie podlegał ocenie

34,85

Nie podlegał ocenie

83,10

Nie podlegał ocenie

62,44

1464,79 ha
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Największe nasycenie obszarów objętych obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania w stosunku do obszaru miasta występuje w jednostce przestrzennej
III. Ogólnomiejskiej. Wynika to z największego, spośród jednostek wskaźnika
niezagospodarowanych terenów tj. wolnych od zabudowy.
Przeznaczenie terenów według obowiązujących planów miejscowych odzwierciedla
nie tylko politykę przestrzenną miasta, ale też jego politykę planistyczną.
Cele, dla których sporządza się plany to generalnie zabezpieczenie terenów pod
rozwój zabudowy produkcyjnej i mieszkaniowej oraz układ komunikacyjny lokalny
i zbiorczy.
Funkcje zagospodarowania obszarów objętych planami przedstawia poniższy wykres:

inne; 101,02

MN; 176,3812

rolnictw o; 28,79

MW; 86,1312
sport; 81,59

zieleń; 192,8364
U; 144,297

infrastruktura; 17,98
parkingi ; 16,9561

MN

MW

U

produkcja; 252,45

drogi; 153,2704

produkcja

drogi

parkingi

infrastruktura

zieleń

sport

rolnictwo

inne

Wyk. Nr 1. Struktura funkcji w obszarach miasta objętych planami miejscowymi.

Na terenie miasta, obok terenów objętych ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wyznaczone zostały tereny, dla których przystąpiono do
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których powierzchnia
to około 615 ha, co stanowi ponad 13,3 % powierzchni miasta (stan na 31.12.2013r.).
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Rys. Nr 21.- Obszary objęte opracowywanymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego
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2.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE STANU ŚRODOWISKA,
W TYM
STANU ROLNICZEJ
I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH
ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
2.2.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
1) OPIS ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) Budowa geologiczna
Według J. Kondrackiego Przemyśl położony jest 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.
Obszar miasta Przemyśla, ze względu na położenie w trzech jednostkach
geologicznych posiada złożoną budowę geologiczną.
b) 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
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.
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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 od wsi Pikulice 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.
c)

Rzeźba terenu
Według podziału fizjograficznego (J. Kondrackiego) miasto Przemyśl, leży w obrębie
jednostek fizjograficznych, przedstawionych w tabeli poniżej.
Tab. Nr 5. Podział fizjograficzny wg J. Kondrackiego
Podobszar
Prowincja
Podprowincja

Karpaty Podkarpacie
i Kotliny
Wewnętrzne

Karpaty Zachodnie
z Podkarpaciem

Karpaty Wschodnie

Makroregion

Mezoregion

Pradolina
Podkarpacka
Podgórze
Rzeszowskie
Pogórze Dynowskie
Zewnętrzne Karpaty Pogórze Środkowo –
Pogórze
Zachodnie
beskidzkie
Przemyskie
Wschodnie
Płaskowyż Sańsko - Płaskowyż Sańsko Podkarpacie
Dniestrzański
Dniestrzański
Północne
Podkarpacie

Kotlina
Sandomierska

Specyficzne położenie miasta w granicy 5 jednostek fizjograficznych (Mezoregionów)
odzwierciedla cechy środowiska przyrodniczego miasta, w tym rzeźbę jego terenu.
Makroregion Kotlina Sandomierska obejmuje tereny miasta, położone na północ i wschód od
rzeki San, w jego skład wchodzą 2 mezoregiony:
− 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:
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-

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.
Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, 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 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
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n.p.m. Pogórze posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę, bogatą w formy morfologiczne,
jest bardzo atrakcyjne widokowo.
Makroregion - Mezoregion Płaskowyż Sańsko – Dniestrzański obejmuje południowowschodnią 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.

Rys. Nr 22. - Budowa geologiczna i podział fizjograficzny wg. Kondrackiego.

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.
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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.
− 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.
Zróżnicowana rzeźba terenu, decyduje o przydatności i sposobie zagospodarowania
przestrzennego miasta Przemyśla.
− 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.
d) Warunki glebowe
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
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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.
− 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.
− Na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim przeważają gleby pyłowe wytworzone ze
zwietrzelin skał fliszowych. 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.
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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 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.
Znaczną część obszaru miasta zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane w ich
obrębie wyklucza się trwałe wykorzystanie ziem w celach rolniczych. Użytkowanie gleb
ogranicza się na tych terenach do zakładania różnorodnych terenów zieleni miejskiej oraz
ogródków przydomowych.
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.
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.
e)

Wody powierzchniowe
Miasto Przemyśl położone 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.
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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.
Tab. Nr 6. 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
Najwyższy przepływ zaobserwowany
1941
2020
1980
1410
844
50%
650
538
10%
1360
824
Wielkie stany prawdopodobne
5%
1650
/915/
2%
2010
/990/
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 7. Ekstremalne stany wodne w rzece San
Stany wody
Rok
1867
Maksymalne
1941
1980
1961
Minimalne
1976

Stan w cm
1065
955
844
94
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.
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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 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).
Tab. Nr 8. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) występujące na terenie miasta
Lp. Jednolita część wód powierzchniowych Scalona Typ JCWP
Status/
JCWP
część
Ocena
wód
stanu
Europejski kod
Nazwa JCWP
pow.
(2012 r.)
JCWP
1.
PRLW200015223999 San od Olszanki GW0811 średnia rzeka
silnie
do Wiaru
wyżynna
zmieniona
wschodnia(15) część wód/
zły
3.
PLRW200019225131 San od Wiaru
GW0811 rzeka nizinna
silnie
do Huczek
piaszczystozmieniona
gliniasta (19)
część wód/
zły
4.
PLRW200016225132 Huczki
GW0811 potok nizinny
naturalna
lessowo –
część wód/
gliniasty(16)
zły
5.
PLRW20001622512
GW0811 potok nizinny
naturalna
Żurawianka
lessowo –
część wód/
gliniasty(16)
dobry
6.
PRLW2000922499
Wiar od granicy GW0813 mała rzeka
silnie
państwa
do
wyżynna
zmieniona
ujścia
węglanowa (9) część wód/
zły
7.
PLRW20006224989
Bonie (Jawor)
GW813
potok
naturalna
wyżynny
część wód/
węglanowy z
zły
substratem
drobnoziarnist
ym (6)

Cel
środowiskowy

dobry potencjał
wód

dobry potencjał
wód

dobry stan wód

dobry stan wód

dobry potencjał
wód

dobry stan wód

W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, wszystkie JCWP
wymienione w powyższej tabeli są jako niezagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych.
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Rys. Nr 23. Warunki hydrologiczne na terenie miasta.

f)

Warunki klimatyczne
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
Amplituda temperatur
Średnia roczna temperatura
Zima
Średnia roczna dni z przymrozkiem
Czas trwania pokrywy śnieżnej
Jesień
Lato
Najwyższa wilgotność powietrza
Najniższa wilgotność powietrza
Liczba dni z mgłą
Liczba dni pochmurnych
Liczba dni pogodnych
Najmniejsze zachmurzenie
Najwyższe zachmurzenie
Najwięcej opadów
Najmniej opadów
Opady roczne
Wiatry
Okres wegetacji
Średni czas trwania termicznych pór roku

Dane
21 - 22°C w skali roku
7,9°C
30 dni mroźnych w roku
109 dni od października do kwietnia
70 – 85 dni
ciepła i długa
upalne
zimą
latem
44 dni
110 - 115
63 - 70
od lipca do września
od listopada do lutego
lipiec 99 mm
styczeń i luty 33 mm
670 - 780 mm
Zachodnie, południowo - zachodnie, i północno – zachodnie, wiatry typu
fenowego
200 – 220 dni
przedwiośnie - 24 dni, wiosna - 54 dni, lato - 107 dni,
jesień - 57 dni, przedzimie - 28 dni, zima - 89 dni.
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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 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 ochroną 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 gorsze warunki solarne, ze względu na skrócony
czas nasłonecznienia stoków i dłuższy czas ich zaciemnienia.
− Mało korzystne warunki klimatu lokalnego występują w obrębie stoków o ekspozycji
N, NE i NW, ze względu na skrócony czas nasłonecznienie, szczególnie w okresie
jesienno – zimowym.
− 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.
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Rys. Nr 24. Warunki klimatyczne na obszarze miasta.

2) JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
a) Jakość powietrza atmosferycznego
Oceny jakości powietrza dokonano w oparciu o kryterium ochrony zdrowia oraz
kryterium ochrony roślin.
Wyniki klasyfikacji strefy podkarpackiej w 2012r., obejmującej swym zasięgiem
obszar miasta Przemyśla przedstawiają się następująco:
− Dwutlenek siarki SO2: - nie odnotowano przekroczeń, ustalonej dla tego
zanieczyszczenia normy 1-godzinnej (350µg/m3) i normy 24-godzinnej (125µg/m3).
Średnioroczne stężenie SO2 wzrosło od 2005 r. gdzie wynosiło ok. 8,2µg/m3 do
12,6µg/m3 i było najwyższe w województwie podkarpackim. Stężenie SO2 w sezonie
grzewczym było znacznie wyższe niż w okresie letnim. Na wzrost emisji SO2 miał
wpływ sektor komunalno bytowy. W ocenie jakości powietrza, w kryterium ochrony
zdrowia, w zakresie dwutlenku siarki, strefa podkarpacka została zakwalifikowana do
klasy A.
− Dwutlenek azotu NO2 – nie przekroczono standardów imisyjnych NO2, stężenia
średniorocznego i jednogodzinnego (200µg/m3) w kryterium ochrony zdrowia.
Maksymalne, odnotowane, stężenie jednogodzinne, na stacji w Przemyślu wynosiło
127,4µg/m3 i stanowiło 63,7% dopuszczalnej normy. W ocenie jakości powietrza,
w kryterium ochrony zdrowia, w zakresie dwutlenku azotu, strefa podkarpacka została
zakwalifikowana do klasy A.
− Benzen – stężenie średnioroczne benzenu, nie przekroczyło dopuszczalnej,
w kryterium ochrony zdrowia normy (5µg/m3). Najwyższe stężenie średnioroczne
w województwie podkarpackim odnotowano w Przemyślu, wynosiło 2,9µg/m3
i stanowiło 58% dopuszczalnej normy. Źródłem emisji benzenu jest energetyczne
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spalanie paliw z branży ciepłowniczej i komunalno bytowej dlatego w miesiącach
letnich stężenie benzenu było 3 razy niższe niż w miesiącach zimowych.
W ocenie jakości powietrza, w kryterium ochrony zdrowia, w zakresie benzenu, strefa
podkarpacka została zakwalifikowana do klasy A.
− Pył zawieszony PM10 – Poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w powietrzu
jest badany na 2 stanowiskach pomiarowych: Plac Dominikański i ul. Mickiewicza.
Od kilku lat notowane są przekroczenia standardów imisyjnych pyłu zawieszonego.
Dopuszczalna norma stężenia średniodobowego (50 µg/m3, nie więcej niż 35 razy
w roku) była przekroczona 68 razy w punkcie Pl. Dominikański i 65 razy w punkcie
ul. Mickiewicza. Średnioroczne, dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego (40 µg/m3)
zostało przekroczone w punkcie ul. Mickiewicza. W ocenie jakości powietrza,
w kryterium ochrony zdrowia, w zakresie pyłu zawieszonego, strefa podkarpacka
została zakwalifikowana do klasy C. Strefa podkarpacka została zaliczona do
obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych, w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym. Podjęcie działań naprawczych
zaowocowało opracowaniem „Programu Ochrony Powietrza dla strefy
podkarpackiej”.
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 2008r. 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 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.
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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
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.
Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej - przyjęty Uchwałą Sejmiku
Województwa XXXIII/608/13 z 29.04.2013r. w sprawie określenia programu ochrony
powietrza dla strefy podkarpackiej.
Program został określany ze względu na wielokrotne, stwierdzone przekroczenia
dopuszczalnych poziomów stężeń średniodobowych i stężeń średniorocznych, pyłu
zawieszonego PM10. Celem Programu jest opracowanie harmonogramu działań, których
wdrożenie zapewni zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu stężeń zanieczyszczeń do co
najmniej poziomu dopuszczalnego i utrzymanie go na tym poziomie. Termin realizacji
Programu ustalony został uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 118/2013 z dnia
27.06.2013r. na 31 grudnia 2020 r.
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Rys. Nr 25. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego w 2005 r. na podstawie badań do Programu
Ochrony Powietrza dla strefy miasto Przemyśl.

b) Hałas
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 przez WIOŚ,
w latach: 1995 r. 2003 r., 2006 r. i 2010 r. 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).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2 km, co stanowi
1% długości dróg w mieście.
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Tab. Nr 10. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku
Wynik
Wielkość
Dopuszczalny
Dopuszczalny
Nazwa ulicy
pomiaru
Przekrocze
poziom LAeqD
poziom LAeqN
(LAeqD)
nia
[dB]
3 - go Maja
68,5± 2
8,5
60
50
St. Augusta
66,1 ± 2
6,1
Słowackiego
70,2 ± 2
10,2

Wynik
pomiaru
(LAeqN)

Wielkość
Przekrocz
enia

59,1 ± 2
60,4 ± 2
57,8 ± 2

9,1
10,4
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 11. Hałas komunikacyjny w Przemyślu w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku
Dopuszczalny
Wynik
Wielkość
Wynik
Dopuszczalny
poziom LDWN
pomiaru
Przekro pomiaru
Nazwa ulicy
poziom LN
(LDWN)
czenia
(LN)
[dB]
Grunwaldzka
60
66,4± 2
6,4
50
58,3 ± 2

Wielkość
Przekro czenia
8,3

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 dla
magistrali kolejowej E30, przebiegających przez miasto Przemyśl - 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,
− 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.
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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.
c) Zanieczyszczenie gleb
Istotnym problem zanieczyszczenia gleb jest bardzo wysokie zakwaszenie gleb,
powodujące zwiększoną mobilność metali ciężkich, które poprzez produkty roślinne będą
wchodzić w łańcuch troficzny człowieka i wpływać negatywnie na jego zdrowie. Większość
gleb w mieście, wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Kwasowość gleb powodowana
jest głównie przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe i zanieczyszczenia
kwasotwórcze oraz niewłaściwe nawożenie mineralne.
Zanieczyszczenia gleb mają charakter punktowy (emisja większych zakładów
przemysłowych i wysypiska śmieci) i liniowy (wzdłuż szlaków komunikacyjnych
o znacznym natężeniu ruchu). Większość zagrożeń degradacji gleb na terenie miasta
Przemyśla spowodowana jest przez przemysł, komunikacje i gospodarkę komunalną.
d) 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 2011r. 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 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował na obszarze miasta Przemyśla monitoring
wód powierzchniowych w 2 jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP).
Tab. Nr 12. Monitoring wód powierzchniowych na obszarze Przemyśla 2011 r. (wg. WIOŚ Rzeszów)
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Tab. Nr 13. Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód objętych monitoringiem
diagnostycznym i operacyjnym w 2011 r. (wg. WIOŚ Rzeszów)

Tab. Nr 14. 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 2011 r. (wg. WIOŚ Rzeszów)

W badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym, pod względem fizykochemicznym
wody sklasyfikowano jako dobrej jakości, odpowiadające kategorii A2, jednak niekorzystne
wartości wskaźników bakteriologicznych zadecydowały o zaliczeniu badanych wód do
kategorii poza A3. Badania wykazały, że w punkcie monitoringu San – Ostrów jednolite
części wód nie spełniały wymagań dodatkowych, określonych dla obszarów chronionych,
będących częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę do spożycia.
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Tab. Nr 15 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach
wód powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarach chronionych(wg. WIOŚ
Rzeszów)

e) 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.
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.
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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,
 ־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.
3) SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY
a) Szata roślinna
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 z wylesianiem
dolin, gdzie były najlepsze gleby i najkorzystniejsze warunki do uprawy, a następnie także
niewiele enklaw zbiorowisk
stoków. Obecnie na terenie miasta możemy znaleźć
nawiązujących do naturalnych.
Na terenie miasta roślinność pierwotną stanowiły 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).
Główne zbiorowiska roślinne miasta Przemyśla:
− 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.
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 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 mogą 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,
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-

sosna Hnus sylvestris; ta ostatnia pochodzi jednak ze sztucznego odnowienia. Podszyt
tworzą: leszczyna Corylus avellana, bez czarny Sambucus nigra oraz podrost grabowy i
lipowy.
Zespoł Tilio-Carpinetum występujący 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.
Zieleń miejska - Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. poz. 627 z późn. zmianami), 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, zabytkowym fortyfikacjom,
budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.
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Na terenie miasta 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,
− zieleń forteczna.
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 więc 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.
b) Świat zwierzęcy
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 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 występuje 65 % wszystkich gatunków ryb polskich. Z gatunków chronionych ryb
występują: certa, głowacz pręgopłetwy, piekielnica, strzebla potokowa, śliz.
4) WYSTĘPOWANIE TERENÓW I OBIEKTÓW CENNYCH PRZYRODNICZO
a)
Tereny i obiekty prawnie chronione
Obszar miasta Przemyśla, ze względu na swoją różnorodność fizjograficzną jest
bardzo bogaty przyrodniczo i krajobrazowo.
Znaczna część powierzchni miasta objęta została różnorodnymi formami ochrony
przyrody, na system ochrony przyrody składają się:
− Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego o powierzchni ok. 94 ha (w granicach
miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 73 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31
października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz.
Woj.. Podkarp. z 2005 Nr 137 poz.2089) zastąpione uchwała nr XXXIX/792/13 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2013 poz.3605).

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

74

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

− Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 145 ha
(w granicach miasta), utworzony Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Przemyskiego
z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 10, poz. 112), zm.
rozporządzenie Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie
Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585, zm. Nr 149, poz. 2435.
− Rezerwaty przyrody:
− „Winna Góra” - Rezerwat florystyczny, ścisły o powierzchni 0,1080 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 2003r.
(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
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 – 34 sztuki.
Tab. Nr 16. Pomniki przyrody
Lp.

Rodzaj pomnika
1.

Dąb szypułkowy
Pomnik Nr1

2.

Dąb szypułkowy
Pomnik Nr2

3.

Dąb szypułkowy
Pomnik Nr3

4.

Buk zwyczajny
odmiana purpurowa
Pomnik Nr6
Buk zwyczajny
odmiana purpurowa
Pomnik Nr7
Platan klonolistny
Pomnik Nr 8

5.

6.

7.

Dąb szypułkowy
Pomnik Nr9

8.

Dąb szypułkowy
Pomnik Nr13

9.

Dąb szypułkowy
Pomnik Nr14

Data
i podstawa prawna
1992.12.18
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
1992.12.18
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
1989.10.30
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1988.02.08
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1988.02.08
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88

Położenie

Opis pomnika

ul. Armii Krajowej

Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 304 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 375 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 450 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 294 cm
Wysokość 24 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 340 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 327 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 407 cm
Wysokość 20 m

ul. Armii Krajowej

ul. Armii Krajowej

ul. Dworskiego

ul. Dworskiego

ul. Herburtów

ul. Herburtów

ul. Lelewela

ul. Lelewela
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10. Jesion wyniosły
Pomnik Nr15
11. Dąb szypułkowy
Pomnik Nr17

12. Buk zwyczajny
Pomnik Nr 21
13. Lipa drobnolistna
Pomnik Nr22
14. Lipa drobnolistna
Pomnik Nr23
15. Jesion wyniosły
Pomnik Nr24
16. Wiąz górski
Pomnik Nr25

1988.02.08
ul. Lelewela
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1992.12.18
ul. Paderewskiego
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92

Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 332 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 290 cm
Wysokość 18 m

1992.12.18
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
1989.10.30
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1988.02.08
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.4/88
1989.10.30
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
1989.10.30
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89

Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 275 cm
Wysokość 15 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 475 cm
Wysokość 23 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 380 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 326 cm
Wysokość 17 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 388 cm
Wysokość 22 m

ul. Paderewskiego

ul. Pasteura

ul. Plac na Bramie

ul. Przemysława

ul. Sanocka

17. Lipa drobnolistna
Pomnik Nr26
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1992.12.18
ul. Sanocka
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 102/92
Grupa drzew – lipa 1989.10.30
ul. Stawowa
drobnolistna
Zarządzenie
Wojewody Park podworski
13 szt.
Przemyskiego Nr.36/89
Pomnik Nr28
Lipa drobnolistna
1989.10.30
ul. Stawowa
Pomnik Nr 29
Zarządzenie
Wojewody Park podworski
Przemyskiego Nr.36/89
Dąb szypułkowy
1989.10.30
ul Szykowskiego
Pomnik Nr30
Zarządzenie
Wojewody
Przemyskiego Nr.36/89
Lipa drobnolistna
1989.10.30
ul. Ziemowita
Pomnik Nr32
Zarządzenie
Wojewody Park podworski
Przemyskiego Nr.36/89
Dąb szypułkowy
1989.10.30
ul. Ziemowita
Pomnik Nr33
Zarządzenie
Wojewody Park podworski
Przemyskiego Nr.36/89
Lipa drobnolistna
1989.10.30
Góra Zamkowa
Pomnik Nr34
Zarządzenie
Wojewody Park Miejski
Przemyskiego Nr.36/89
Lipa drobnolistna
1989.10.30
Góra Zamkowa
Pomnik Nr35
Zarządzenie
Wojewody Park Miejski
Przemyskiego Nr.36/89
Grupa drzew – topola 1988.02.08
Park w Bakończycach
biała 3 szt.
Zarządzenie
Wojewody
Pomnik Nr36
Przemyskiego Nr.4/88
Klon jawor
1989.10.30
Góra Zamkowa Park
Pomnik Nr37
Zarządzenie
Wojewody Miejski
Przemyskiego Nr.36/89
Grupa drzew – topola 1988.02.08
Góra Zamkowa
biała 9 szt.
Zarządzenie
Wojewody Park Miejski
Pomnik Nr38
Przemyskiego Nr.4/88
Lipa drobnolistna
1994.11.03
Góra Zamkowa
Pomnik Nr39
Uchwała RM
Park Miejski
w Przemyślu Nr 62/94
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Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 310 cm
Wysokość 19 m
Grupa drzew
Obwód pnia 139-249 cm
Wysokość 23-26 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 320 cm
Wysokość 22 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 380 cm
Wysokość 18 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 320 cm
Wysokość 20 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 306 cm
Wysokość 21 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 345 cm
Wysokość 28 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 410 cm
Wysokość 25 m
Grupa drzew
Obwód pnia 394-438 cm
Wysokość 27-32 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 340 cm
Wysokość 26 m
Grupa drzew
Obwód pnia 350-420 cm
Wysokość 27-30 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 353 cm
Wysokość 24 m
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29. Buk zwyczajny
Pomnik Nr40

1994.11.03
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 62/94
30. Buk zwyczajny
1994.11.03
Pomnik Nr41
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 62/94
31. Wiąz szypułkowy
1994.11.03
Pomnik Nr42
Uchwała RM
w Przemyślu Nr 62/94
32. Aleja
1994.11.03
wielogatunkowa
Uchwała RM
Lipa drobnolistna – w Przemyślu Nr 62/94
12 szt.
Klon jawor -6 szt.
Pomnik Nr 43
33. Aleja
1996.11.19
wielogatunkowa
Uchwała RM
Jesion wyniosły
w Przemyślu Nr 130/96
- 22 szt.
Lipa drobnolistna 19 szt.
Kasztanowiec
zwyczajny- 3 szt.
Pomnik Nr44

Góra Zamkowa
Park Miejski
Góra Zamkowa
Park Miejski
Góra Zamkowa
Park Miejski
Góra Zamkowa
Park Miejski

ul. Rosłońskiego

Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 326 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 306 cm
Wysokość 25 m
Pojedyncze drzewo
Obwód pnia 299 cm
Wysokość 24 m
Grupa drzew
Obwód pnia:
Lipa 145 – 329 cm
Klon 156 –259 cm
Wysokość ;
Lipa 23 –25 m
Klon 22 –24 m
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

34. Głazy
narzutowe 1962.03.28
Brzeg potoku Kruhel
– 3 szt.
Dec. PWRN w Rzeszowie Mały
Pomnik Nr45
Nr R11/1/P/157/62

Miasto Przemyśl leży w zasięgu: Europejskiej sieci Natura 2000, w zasięgu
następujących Obszarów Natura 2000:
− Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”, kod PLB
180001, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004r.
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r., Nr 229,
poz. 2313), zastąpionym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011r.
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 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.
− Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty „Ostoja
Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony, jako obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008r.
przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43/63 z 13.02.2009r.);
powiększony do obecnej powierzchni (o Fort Grochowce – zimowisko nietoperzy
i kompleks łąkowy ze stanowiskami motyli) decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE
(decyzja KE z dnia 10 stycznia 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.
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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.
− Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty
(OZW) “Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej
2009/93/WE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji z dnia
12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na
kontynentalny region biogeograficzny – Dz.U. 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
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.
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Rys. Nr 26. Tereny i obiekty prawnie chronione na terenie miasta.

b)

Tereny i obiekty niechronione nadające się do ochrony
Na terenie miasta występują stanowiska chronionej fauny, są to:
− 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, przy
ul. Ceramicznej i ul. Gazowej 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.
Oba powyższe gatunki objęte są ochroną ścisłą, obszar ich występowania nie podlega
ochronie prawnej.
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2.3.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE STANU DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
I
ZABYTKÓW
ORAZ
DÓBR
KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

2.3.1. WSTĘP.
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 ale 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, stanowiącej aneks nr 1 do Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016 ( ze względu na wyjątkową liczebność nie
przedstawianych indywidualnie w części tekstowej i graficznej niniejszego opracowania).
Wśród nich 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 1 października 1389 r.
Na przestrzeni wieków systematycznie rozrastający się obszar miasta zabudowany
został licznymi obiektami o charakterze świeckim, sakralnym i militarnym. Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla w części
dotyczącej stanu dziedzictwa kulturowego uwzględnia główne założenia zawarte w Gminnym
Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016, przyjętym uchwałą
nr 297/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2012 r.
2.3.2. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
1) ELEMENTY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
1.1.) WIELOKULTUROWOŚĆ.
Występujący na terenie miasta Przemyśla model struktury wielokulturowej, rozwinął się w oparciu
o trzy główne nurty wyznaniowe: katolicyzm, greko katolicyzm oraz judaizm. Od końca XVIII w. do okresu
I wojny światowej, sytuacja geopolityczna i wynikające z niej konsekwencje znalezienia się Przemyśla pod
władaniem zaboru austriackiego, spowodowały ogromne zmiany w charakterze miasta. Wywarło to
ogromny wpływ na ukształtowanie się przestrzeni miejskiej wraz z obszarami zlokalizowanymi wokół
miasta (powstanie Twierdzy Przemyśl). Stymulowały one również rozwój kultury niematerialnej.
1.2.) KRAJOBRAZ KULTUROWY.
Na terenie miasta zachowały się liczne obiekty sakralne obrządków chrześcijańskich: rzymskokatolickiego, greko-katolickiego, prawosławnego a także ewangelickiego oraz pozostałości architektury
judaistycznej. Tematykę tę uzupełniają cmentarze historyczne zarówno wyznaniowe, jak i wojenne czy
epidemiczne oraz pojedyncze mogiły i miejsca pamięci. Różnice wyznaniowe znajdują odzwierciedlenie
w formach architektonicznych obiektów sakralnych, które reprezentowane są przez zespoły klasztorne,
kościoły rzymsko-katolickie, cerkwie, synagogi, kaplice i kapliczki. Do obiektów o szczególnym znaczeniu
zaliczane są: kościół katedralny p.w. Św. Jana Chrzciciela wraz z dzwonnicą, klasztor s.s. Benedyktynek
wraz z kościołem p.w. Św. Trójcy, klasztor oo. Franciszkanów z kościołem p.w. Św. Marii Magdaleny,
klasztor oo. Karmelitów wraz z kościołem p.w. Św. Teresy z Avila, kościół p.w. św. Antoniego wraz
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z zespołem klasztornym oo. Reformatów, dawny kościół Jezuitów, ob. katedra obrz. bizant.-ukr., dawny
klasztor oo. Bonifratrów ob. Kolegium Języków Obcych, dawny klasztor oo. Dominikanów ob. Starostwo
Powiatowe, wieża cerkiewna. tzw. wieża zegarowa, cerkiew gr-kat. fil. pw. Narodzenia Bogurodzicy.
ob. prawosławna cerkiew gr-kat. fil. pw. Zaśnięcia NMP, cerkiew oo. Bazylianów pw. MB Bolesnej a także
synagoga przy ul. Słowackiego oraz zabudowania zborów ewangelickich. Zachowane są również obiekty
świeckie, w tym obiekty publiczne oraz związane z kulturą, np. budynki szkół czy siedziby towarzystw, które
w czasach minionych służyły mieszkańcom różnych narodowości.
W zakresie architektury militarnej swoje piętno odcisnęli Austriacy poprzez wzniesienie jednej
z największych twierdz ówczesnej Europy – Twierdzy Przemyśl. Budując obiekt o ogromnym zakresie
przestrzennym i funkcjonalnym, wpłynęli na kształt i charakter miasta nie tylko w czasach swojej obecności,
ale wprowadzili trwałe struktury przestrzenne w obrębie miasta a także ukształtowali specyficzny krajobraz
kulturowy na następne setki lat.

Rys. Nr 27. Wielokulturowość.

1.3.) KULTURA MATERIALNA.
Zamieszkiwanie miasta przez obywateli różnych narodowości i kultur wywarło wpływ zarówno na
formy zabudowy miejskiej a także na rozwój rzemiosła i sztuk pięknych. Wiele zachowanych zabytków
ruchomych: malowideł ściennych, obrazów, rzeźb wzbogaca wnętrza obiektów historycznych. Inne
zachowane dzieła sztuki zgromadzone są w muzeach na terenie miasta. Są to między innymi cenne zbiory
malarstwa sakralnego rzymsko katolickiego oraz zbiory greko katolickich ikon, udostępnione do zwiedzania
w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz w Muzeum Archidiecezjalnym. Wiele cennych zabytków
pozostaje w zbiorach prywatnych.
1.4.) NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE.
Równorzędne miejsce z kulturą materialną zajmuje niematerialne dziedzictwo kulturowe. Zgodnie
z definicją z 2003 r. przyjętą przez UNESCO określane, jako; praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza
i umiejętności, jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturowa, którą
wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego.
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe reprezentowane jest przez pięć dziedzin (domen);
− tradycje i przekazy ustne, w tym język, jako nośnik niematerialnego dziedzictwa. kulturowego:
przysłowia, opowieści, legendy, modlitwy, śpiewy, poematy i inne,
− sztuki widowiskowe (w tym muzyka wokalna i instrumentalna, taniec, tatr, pantomima, poezja
śpiewana, widowiska),
− zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne,
− wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata obejmujące: wiedzę know
-how, (termin określający konkretną wiedzę z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub
wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość) praktyki i wyobrażenia rozwinięte wśród
społeczeństw poprzez interakcję ze środowiskiem naturalnym a także zachowania mogące
przejawiać się również w duchowości i światopoglądzie oraz uczuciach do danego miejsca,
− umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym, kontynuacją pracy i przekazywaniem
wiedzy pokoleniom.
Szacunek do tych domen i chęć zachowania lokalnych wartości, znajduje odzwierciedlenie w
organizowanych na terenie miasta festiwalach, konkursach, spotkaniach, wydawnictwach oraz
przekazywaniu z pokolenia na pokolenie tradycji lokalnych. Ważnym elementem w mentalnym krajobrazie
miasta jest kultywowanie i nauka języka ukraińskiego.
2)
OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.
2.1.) ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBJĘTE WPISEM DO REJESTRU
ZABYTKÓW.

Rys. Nr 28. Obiekty i zespoły historyczne posiadające wpis do rejestru zabytków.

odstawową 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 1972 r.).
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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.
Tab. Nr 17. Wykaz obiektów i zespołów historycznych wpisanych do rejestru zabytków (dane 2013r). zgodnie z zawartym w Gminnym
Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016 aneksem nr 4: „Rejestr zabytków architektury miasta
Przemyśla”.
Obiekt

Lokalizacja Ulica/ Nr

Układ urbanistyczny starego miasta
Pozostałości miejskich obwarowań
obronnych – pozostałości Bramy
Grodzkiej
Pozostałości miejskich obwarowań
obronnych – fragment muru

Datowanie

Nr rejestru i data
wpisu

XVI – XIX w.
Grodzka 8

A – 705/709 z
dnia 20.05.1972r
XIV – XV w., modernizowane XVI, A – 449 z dnia
rozb. 1659, cz. rozebrane po 1776 r. 06.06.1983r

ściana domu Ratuszowa 1

XIV – XV w., modernizowane
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ulice Piłsudskiego,
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – bastion pn – zach.
Waygarta, Kościuszki
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
Waygarta 5
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – fragment kurtyny
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
w ścianach domów pl.
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – fragment kurtyny
Katedralny i ul. Zamkowa XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Karmelicka i
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – kurtyna na zapleczu
Basztowa
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
klasztoru karmelitów
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
między ul. Basztową
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – bastion pd., tzw. Baszta i Karmelicką
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
Kowalska
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Basztowa, Władycze
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – kurtyna
i Karmelicka
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Basztowa, róg
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – bastion wsch.
Słowackiego i Władycze XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Słowackiego
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – kurtyna między
i Władycze
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
bastionem wsch. i Bramą Lwowską
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Jagiellońska
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – fragment kurtyny na
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
pn. od Bramy Lwowskiej
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Zamkowa
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – stok obwałowań
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
ziemnych od pd. – zach.
1776 r.
Mur graniczny
pl. Katedralny 4a – ul.
pocz. XX w.
Grodzka 11 i pl.
Katedralny 3
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Tatarska
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – taras i przeciwstok
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
obwałowań ziemnych
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Ks. Popiełuszki
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – obwałowanie przy
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
zespole klasztornym karmelitanek
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Basztowa i Ks.
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – fosa w ogrodach
Popiełuszki
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
domów
1776 r.
Pozostałości miejskich obwarowań
ul Ks. Popiełuszki
XIV – XV w., modernizowane
obronnych – wał ziemny kleszczowy
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
przed kurtyna na zapleczu zespołu
1776 r.
klasztornego karmelitów

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 396 z dnia
21.01. 2010r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
A – 449 z dnia
06.06.1983r
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Pozostałości miejskich obwarowań
ul. Basztowa
obronnych – wał ziemny kleszczowy
przed kurtyną między bastionami pd.
I wsch.
Kościół archikatedralny p.w. Św.
pl. Katedralny
Jana Chrzciciela

XIV – XV w., modernizowane
XVI, rozb. 1659, cz. rozebrane po
1776 r.

A – 449 z dnia
06.06.1983r

1460 – 1549, 1578, 1724 – 1734,
1744, 1883-1901

A – 425 z dnia
06.06.1983r

Dzwonnica

1759-1764, nadbud. 1907

A – 425 z dnia
06.06.1983r
A – 436 z dnia
06.06.1983r
A – 471 z dnia
07.06.1983r

Pl. Katedralny

Kościół parafialny p.w. NMP
Lwowska
Nieustającej Pomocy
Cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Narodzenia Mariacka
Bogurodzicy, ob. prawosławna

1908 – 1911

Dzwonnica

Mariacka

1880

Cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Zaśnięcia
NMP ob. prawosławna
Wieża cerkiewna, tzw. Wieża
zegarowa
Synagoga

Wilczańska

Słowackiego 15

Synagoga

Pl. Unii Brzeskiej 6

Cerkiew gr. – kat. oo. bazylianów
p.w. MB Bolesnej
Kościół p.w. Św. Trójcy w zespole
ss. Benedyktynek
Klasztor ss. Benedyktynek

Salezjańska2

Władycze

Pl. Konstytucji

1880 r.

A – 559 z dnia
07.06.1983r
1887
A – 445 z dnia
07.06.1983r
1775 – 1777, 1925, 1959-1960 i
A – 432 z dnia
1989-1990
06.06.1983r
pocz. XX w.
A – 88 z dnia
24.03.1986r
1890 – 1892, zniszczona 1939-1945, A – 431 z dnia
remont 1962-1963
06.06.1983r
1935, przebudowa i adaptacja 19821984
1768 – 1777

Pl. Konstytucji

1768-1777, spalony 1941 i 1957,
odbudowa części 1963

A – 777 z dnia
07.06.1983r
A – 255/59 z
dnia 12.04.1959r
A – 255/59 z
dnia 12.04.1959r

Brama ze schodami w zespole ss.
Benedyktynek
Mur obronny z dwiema bastejami i
bramą w zespole ss. Benedyktynek

Pl. Konstytucji

1768 – 1777

A – 255/59 z
dnia 12.04.1959r
A – 255/59 z
dnia 12.04.1959r

Pl. Konstytucji,
Krasińskiego, Klasztorna

XVII (?)

Ogród ss. Benedyktynek

Pl. Konstytucji

XVIII w.

Klasztor oo. Bonifratrów, ob.
Kolegium Język. Obcych z oficyną

Kościuszki 2

ok. 1678, przebud. 1787, XIX w.

Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny
w zespole oo. Franciszkanów

Franciszkańska

1754 - 1778

A – 428 z dnia
06.06.1983r

Klasztor oo. Franciszkanów

Franciszkańska

po 1780, przebud. XIX i XX w.

D. kościół oo. Jezuitów, ob. Katedra
obrz. bizant.-ukr.

pl. Czackiego 2

D. klasztor xx. Jezuitów

pl. Czackiego 2

D. kolegium xx. Jezuitów

pl. Czackiego 2

Kościół p.w. MB Szkaplerznej w
zespole ss. Karmelitanek
Klasztor ss. Karmelitanek

Tatarska

1627-1678, przebud. XVIII w.,
fasada 1760, remont i restauracja
1903- 1904
1687 – ok.1720, 1754 – 1757,
nadbud. 2 p. 1846, odbud po
spaleniu w 1962
1658, rozb. 1687 – 1720, nadb. 2
piętra 1846
1889 -199

A – 428 z dnia
06.06.1983r
A – 429 z dnia
06.09.1983r

Tatarska 7

Ogrodzenie

Tatarska 7

Pozostałości fortyfikacji ziemnych

Tatarska

Kościół p.w. Św. Teresy z Avila w
zespole oo. Karmelitów

Karmelicka

Klasztor oo. Karmelitów

Karmelicka

A – 255/59 z
dnia 12.04.1959r
A – 427 z dnia
06.06.1983r

A – 429 z dnia
06.09.1983r

A – 429 z dnia
06.09.1983r
A – 69 z dnia
25.02.1986r
1889 - 1900
A – 69 z dnia
25.02.1986r
pocz. XX w.
A – 467 z dnia
25.02.1986r
XVII w.
A – 467 z dnia
25.02.1986r
1627-1630, 1866 dobudowa kopuły A – 314 z dnia
i zmiana fasady, przebudowa 1881 – 26.03.1952r
1885, 1996 rozbiórka kopuły

1623-1636, nadbud. XVIII w.,
nadbud .2 p. w skrzydle pd 17951801, nadbud. 1845, dbud.1874- 84

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

A – 314 z dnia
26.03.1952r
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Dzwonnica w zespole oo.
Karmelitów
Ogrodzenie z bramą w zespole oo.
Karmelitów
Brama wschodnia w zespole oo.
Karmelitów
Brama zachodnia w zespole oo.
Karmelitów
Kościół p.w. Św. Antoniego w
zespole oo. Reformatów

Karmelicka

1836-1841

Karmelicka

XVII-XVIII

Karmelicka

XVIII w.

Karmelicka

1 poł. XVII w.

pl. Na Bramie

1637 – 1645, remont ok. 1870 –
1880, przebud. 1909

A – 314 z dnia
26.03.1952 r
A – 314 z dnia
26.03.1952r
A – 314 z dnia
26.03.1952r
A – 314 z dnia
26.03.1952r
A – 477 z dnia
07.06.1983r

Klasztor w zespole oo. Reformatów

pl. Na Bramie

k. XVII w., przebud. XIX w.,
restauracja i przebudowa 1909

A – 477 z dnia
07.06.1983r

Ogrodzenie

pl. Na Bramie

XVII/XVIII w.

Stajnie w zespole oo. Reformatów

pl. Na Bramie

k. XIX w.

Spichlerz w zespole oo. Reformatów pl. Na Bramie

k. XIX w.

Altanka

pl. Na Bramie

k. XIX w.

Schody wejściowe

pl. Na Bramie

k. XIX w.

Kościół xx. Salezjanów p.w. Św.
Józefa
D. klasztor ss. Dominikanek

Św. Jana

1912 - 1914

Grodzka 8

poł. XVI, nadb. ok. poł. XIX w.,
remont 1979 - 19888

A – 477 z dnia
07.06.1983r
A – 477 z dnia
10.02.1995r
A – 477 z dnia
10.02.1995r
A – 477 z dnia
10.02.1995r
A – 477 z dnia
10.02.1995r
A – 437 z dnia
06.06.1983r
A – 413 z dnia
06.06.1983r

D. klasztor oo. Dominikanów, ob.
Starostwo powiatowe
Klasztor ss. Felicjanek

Pl. Dominikański
Poniatowskiego 33

1 poł. XVII w. przeb. 1817,
nadbudow. I przebud. 1874
1910

Kaplica cmentarna

Słowackiego

mur. 1859, remont l. 60 XX w.

Małe seminarium duchowne Collegium Marianum
Seminarium duchowne gr.-kat. ob.
Kuria metropolitalna gr.-kat.
Seminarium duchowne rzym.- kat.

Bpa J.S. Pelczara 4

1900 - 1902

Basztowa 13

przed 1912

Zamkowa 5

1678, rozbud.1848, 1898, 1912

Kaplica seminaryjna gr.-kat.

Basztowa 13

1912, cz. wysadzona 1915, odbud.
1918, rest. 1997

Ogrodzenie w zespole seminarium

Basztowa 13

1912

Szkoła katedralna, ob. Muzeum
Archidiecezjalne
Wikarówka, ob. Studium
Organistowskie

pl. Katedralny

Dom kanoniczy, tzw. Dworek
Orzechowskiego

Zamkowa 1

poł. XVI w., przebud. 1731 i pocz.
XIX, remont l. 20 XX i 1995

Biblioteka kapituły

Kapitulna 2

1906 -1910

Pałac biskupów rzym.-kat.

pl. Katedralny 4

Oficyna w zespole biskupów rzym.kat.
Pałac biskupów gr.-kat.

pl. Katedralny4a

ok. poł. XIX w.

pl. Czackiego3

1898 - 1900

Pałac bpa Kierskiego, ob. biuro

Katedralna 5

1840

Dworek kapitulny

Kapitulna 3

pocz. XIX w.

Zamkowa 3

A – 331 z dnia
12.02.1969r
A – 469 z dnia
04.11.1983r
A – 417 z dnia
07.09.1983r
A -109 z dnia
24. 03.1986r
A – 691 z dnia
20.02.1987r
A – 778 z dnia
06.06.1983r
A – 187 z dnia
20.02.1987r

A – 187 z dnia
20.02.1987r
1560 – 1572, remont ok. 1598
A – 246 z dnia
28.01.1969r
XVIII w. , przebud. XIX w. , remont A – 713 z dnia
pocz. XX w.
06.06.1983r
A – 495 z dnia
06.06.1983r

A – 593 z dnia
26.07.1991r
2 poł. XVIII nadbud. 1895, przebud. A – 819 z dnia
1895 i 1924-1933
08.06.1983r
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A – 819 z dnia
08.06.1983r
A – 447 z dnia
06.06.1983r
A – 147 z dnia
11.07.1986r
A – 332 z dnia
03.05.1989r
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Wzgórze zamkowe

Budynek administracyjny Szpitala
Powszechnego
2 budynki gospodarcze Szpitala
Powszechnego
Kaplica Szpitala Powszechnego

Rogozińskiego 46

Szpital miejski, ob. Szkoła podst.

Władycze 5

Ochronka przemyska dla małych
dzieci św. Jadwigi
Schronisko dla bezdomnych i
przewlekle chorych
Gimnazjum polskie, ob. LO im.
Słowackiego
II Gimnazjum im. K. Morawskiego,
ob. szkoła

Waygarta 12

Szkoła rolnicza żeńska
Najświętszego Serca Jezusowego
Mur oporowy

Bpa Pelczara 2

A – 275/60 z
ok. 1340, spalony 1498, odbud. ok. dnia 12.05.1960r
1514-1542, gruntownie przebud. ok.
1612 – 1631, remont ok. 1759 –
1762, restaur. 1865 – 1867, grunt.
remont. I cz. Rekontr. 1975-1991
1842
A – 56 z dnia
24.04.2002r
1901
A – 401 z dnia
28.02.1991r
1901
A – 401 z dnia
28.02.1991r
1901
A – 401 z dnia
28.02.1991r
1938
A – 573 z dnia
09.06.1983r
XVI w. przebud. pocz. XX w.
A – 812 z dnia
30.01.1969r
1904 - 1906
A – 713 z dnia
07.12.1983r
1904 - 1906
A – 713 z dnia
07.12.1983r
1904 - 1906
A – 713 z dnia
07.12.1983r
1904 - 1906
A – 713 z dnia
07.12.1983r
1904 - 1906
A – 713 z dnia
07.12.1983r
1904 - 1906
A – 713 z dnia
07.12.1983r
1850
A – 859 z dnia
27.09.1984r
1878
A – 805 z dnia
26.06.1995r
1905, remont l. 70 XX w. i 1992 A – 546 z dnia
1993
23.10.1992r
1894
A – 129 z dnia
14.05.1986r
pocz. XX w.
A – 595 z dnia
19.02.1984r
A – 195 z dnia
pocz. XX w.
26.02.2007r

Bpa Pelczara 2 i 4

pocz. XX w.

Sienkiewicza 3
Grunwaldzka 17

1908, remont 1945, 1958, 1986 i
1997
1891 – 1892

pl. Konstytucji 3 Maja 7

1912-1913

Basztowa 34

ok. 1890

Zamek królewski

Park krajobrazowy

Wzgórze zamkowe

Dom ogrodnika

Wzgórze zamkowe

Oranżeria

Wzgórze zamkowe

Szklarnia

Wzgórze zamkowe

Sąd

Konarskiego 6

Sąd i magistrat, ob. UM

Rynek 1

2 pawilony dla chorych Szpitala
Powszechnego
Budynek chorób zakaźnych Szpitala
Powszechnego
Kostnica Szpitala Powszechnego

Rogozińskiego 46

Miejska szkoła ludowa, ob. szkoła
podstawowa
Budynek Gimnazjum Nr 5 im. Św.
Jana Kantego (budynek d. Szkoły
Gminnej)
Szkoła żeńska im. Hoffmanowej, ob.
dom mieszkalny
Bursa gimnazjum ukraińskiego,

Rogozińskiego 46
Rogozińskiego 46
Rogozińskiego 46
Rogozińskiego 46

Brata Alberta
Słowackiego 21
Ks. P. Skargi 17/19

A – 431 z dnia
07.10.2010r
A – 403 z dnia
16.04.1991r
A – 989 z dnia
07.11.2012r
A – 811 z dnia
21.05.1990r
A – 141 z dnia
29.05.1985r
A – 853 z dnia
29.04.1997r

Dom robotniczy, ob. Wyższa Szkoła Barska / Wybrzeże Jana
Zarządzania i Administracji
Pawła II 15

1907

Budynek Towarzystwa
Gimnastycznego” Sokół” ob.
Centrum kulturalne
Narodowy Bank Polski, ob. sąd

Konarskiego 9

1894

A – 484 z dnia
20.03.1992r

Mickiewicza 14

1908 -1909

Budynek Przemyskiej Kasy
Oszczędności, ob. dom mieszkalny

Wybrzeże Piłsudskiego 3

k. XIX w.

A – 569 z dnia
09.06.1983r
A – 478 z dnia
09.02.1987r

Budynek Towarzystwa
Zaliczkowego Rolnego, (Polskiej
Kasy Oszczędności) ob. PKO BP

Dworskiego 1/
Mickiewicza 2

ok. 1892

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

A – 568 z dnia
09.06.1983r
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Budynek Towarzystwa Wzajemnego Kościuszki 5
Kredytu „ Wira”, tzw. Narodowy
Dom, ob. dom mieszkalny
Dworzec Kolejowy Bakończyce
Nestora

1905 – 1907 (na wcześniejszych
fundamentach)

A – 164 z dnia
16.12.1986r

ok. 1875

Budynek socjalny

Nestora

ok. 1875

Parowozownia

Nestora

ok. 1875

2 wieże ciśnień

Nestora

ok. 1875

Dworzec kolejowy

pl. Legionów

1860, przebud.1895, grunt. remont.
ok. 1922 i 1959, cz.przeb.1966

A – 465/1 z dnia
31.10.1991r
A – 465/3 z dnia
31.10.1991r
A – 465/ 2 z
dnia 31.10.1991r
A – 465/2 z dnia
31.10.1991r
A – 752 z dnia
06.06.1983r

Zajazd ,ob. dom mieszkalny

3 Maja 4

XVIII/XIX, restaur. 1959

A – 496 z dnia
06.06.1983r

Budynki zaplecza zajazdu – oficyna

3 Maja 6

XIX w (?)

Łaźnia garnizonowa, ob. Archiwum
Państwowe
Budynek Użyteczności Publicznej Towarzystwo Żyrowe i Kredytowe,
ob. Bank PKO S.A.
Pałac Lubomirskich, ob. Państwowa
Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
Park z alejami dojazdowymi

Lelewela 4

ok. 1930

Mickiewicza 6

1898

Bakończyce

1885 - 1887

A – 362 z dnia
28.01.1969r

Bakończyce

XIX w.

Oficyna

Bakończyce

k. XIX w.

Pozostałości ogrodzenia z
kordegardą i bramą
Rządcówka

Bakończyce

2 poł. XIX w.

Bakończyce

2 poł. XIX w.

Stodoła (pd – wsch i pd - zach)

Bakończyce

2 poł. XIX w.

Spichlerz

Bakończyce

2 poł. XIX w

Dwór

Lwowska 1

XVIII/XIX w.

A – 362 z dnia
28.01.1969r
A – 485 z dnia
26.02.1992r
A – 485 z dnia
26.02.1992r
A – 448 z dnia
21.06.1991r
A – 448 z dnia
21.06.1991r
A – 448 z dnia
21.06.1991r
A – 852 z dnia
11.06.1987r

Cerkiew greckokatolicka

Kruhel

A – 860 z dnia
26.06.1997r
A – 486 z dnia
27.12.1991r
A – 600 z dnia
20.04.1993r

A – 719 z dnia
12.06.1987r

Dzwonnica

A – 719 z dnia
12.06.1987r

Cmentarz

A – 719 z dnia
12.06.1987r

Starodrzew
Cmentarz główny

Słowackiego

Cmentarz wojenny – ukraiński

Kasztanowa

Cmentarz wojenny

Przemysława

Cmentarz żydowski

Słowackiego

Cmentarz wojenny na Zasaniu

Bolesława Śmiałego

Cmentarz na Zasaniu
Dom

Bolesława Śmiałego
Asnyka 6

2 poł. XIX w.

A – 414 z dnia
21.09.1984r

A – 70 z dnia
21.02.2003r
A – 351 z dnia
13.02.1990r
A – 161 z dnia
03.11.1986r
A – 162 z dnia
04.11.1986r
A – 141 z dnia
05.01.2006r
pocz. XIX w., grunt. remont
XIX/XX w. i l. 60 XX w.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

A – 581 z dnia
24.09.1985r
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Willa

Bema 1

1900

A – 309 z dnia
15.08.1988r

Dom

Bema 3

1905

Dom

Bema 9

XIX/XX w.

A – 602 z dnia
02.06.1993r
A – 828 z dnia
11.05.1996r

Dom

Bema 26

XIX/XX w.

Willa Ferdynanda Majerskiego

Benszówny 1

k. XIX w.

Dom

Biblioteczna 4

pocz. XX w.

A – 71 z dnia
10.03.1986r

Dom

Biblioteczna 6

ok. 1905, remont 1968

A – 72 z dnia
10.08.1986r

Zespół warsztatowo - mieszkalny

Bohaterów Getta 25

pocz. XX w.

Dom

Bolesława Chrobrego18
ob. 26

l. 20 XX w.

A – 285 z dnia
02.02.1988r
A – 16 z dnia
27.12.1999r

Dom

l. 20 XX w.

Dom

Bolesława Chrobrego34
ob. 44
Chopina 18

1898 - 1910

Dom

Czarnieckiego 11

k. XIX w.

Dom

Długosza/ Pl.
Konstytucji3Maja 5

pocz. XX w.

A – 197 z dnia
28.02.2007r

Dom

Długosza 4

pocz. XX w.

A – 70 z dnia
25.021986r

Dom
Dom

Dworskiego 3
Dworskiego 4

pocz. XX w., remont 1964
1890

Dom

Dworskiego 10

k. XIX w.

Dom (elewacje frontowe)

Dworskiego 11

k. XIX w.

Dom

Dworskiego 12

l. 80 XIX w.

Dom

Dworskiego 13

XIX/XX w.

A - 119 z dnia
11.04.2005r

Dom

Dworskiego 26

2 poł. XIX w.

A – 574 z dnia
19.01.1984r

Dom

Dworskiego 36

XIX/XX w.

A – 547 z dnia
03.11.1992r

Willa Frenkla, ob. Bank Śląski

Dworskiego 39

pocz. XX w.

Dom d. budynek koszarowy

Dworskiego 45

2 poł. XIX - 1914

Dom

Dworskiego 52

2 poł. XIX w.

A – 384 z dnia
02.04.1992r
A – 475 z dnia
07.11.1991r
A – 5 z dnia
19.07.1999r

Dom

Dworskiego 56

XIX/XX w.

Dom

Dworskiego 69

pocz. XX w.

Dom

Dworskiego 71

pocz. XX w., remont 1947 i l. 90
XX w.

Dom

Felicjanek 7

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

A – 797 z dnia
25.05.1995r
A – 582 z dnia
19.01.1984r

A – 174 z dnia
29.11.1986r
A – 391 z dnia
18.12.2009r
A – 158 z dnia
29.09.1986r

A – 182 z dnia
04.12.2006r
A -1174 z dnia
05.09.2013r
A – 110 z dnia
30.12.2004r
A – 227 z dnia
11.02.2008r
A – 353 z dnia
21.05.1990r

A – 183 z dnia
08.12.2006r
A – 184 z dnia
04.12.2006r
A – 549 z dnia
21.12.1992r
A – 1075 z dnia
25.01.2013r
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Dom

Franciszkańska 2

k. XIX

A – 154 z dnia
24.09.1985r
A – 481 z dnia
12. 05.1987r
A – 155 z dnia
24.09.1985r
A – 96 z dnia
28.07.2004r

Dom

Franciszkańska 3

ok. 1908

Dom

Franciszkańska 4

1909

Dom

Franciszkańska/
Serbańska 2/5

1914

Dom

Franciszkańska 6

k. XIX w., przebud. 1914

Dom

Franciszkańska 7

pocz. XIX w., elewacja XIX/XX w.

A – 218 z dnia
07.05.1992r

Dom

Franciszkańska 9

XVIII i 4 ćw. XIX w., remont ok.
1960 i 1995-1997

A – 304 z dnia
11.03.1969r

Dom

Franciszkańska 12

k. XVII, przeb.i remont. K. XIX w.

Dom

Franciszkańska/Kazimier
za Wielkiego 13/14

pocz. XX w.

A – 1149 z dnia
10.03.1988r
A – 209 z dnia
12.05.1987r

Dom

Franciszkańska 14

A – 305 z dnia
13.03.1969r

Dom

Dom

Franciszkańska 15 /
Kazimierza / Wielkiego
16
Franciszkańska 16

XVII w., nadb. XVIII w.(?), fasada
4 ćw. XIX w., wzmocnienie
konstrukcji bud. ok. 1970 r.
pocz. XX w.

1895

Dom

Franciszkańska 17

XVIII w. odbudowany po
katastrofie ok. poł. XIXw.

A – 150 z dnia
24.09.1985r
A – 77 z dnia
10.03.1986r
A – 123 z dnia
12.05.2005r

Dom

Franciszkańska 21/
Kazimierza Wielkiego 22

XIX/XX w.

Dom

Franciszkańska 25
2 poł. XVIII w., remont i nadbud.
/Kazimierza Wielkiego 26 1835 – 1837, nadb. 2 piętra1896

A – 641 z dnia
03.12.1993r

Dom

Franciszkańska31/
Kazimierza Wielkiego32

1890 ( na piwnicach z XVII)

A – 517 z dnia
13.08.1992r

Dom

Franciszkańska 37

1912 - 1913

Dom

Frankowskiego 2

1912

A – 457 z dnia
08.08.1991r
A – 240 z dnia
12.12.2007r

Dom

Fredry 5

1881

Dom

Fredry 6

1638 – 1643, grunt. rem. z nadbud.
piętra po 1839, remont. XIX/XX w.

Dom

Fredry 8

Dom

Głowackiego 6

Dom

Grodzka 1

Dom

Grodzka 3

ok.1895

A – 199 z dnia
23.04.1987r

Dom

Grodzka 19

2 poł. XIX w.

A – 616 z dnia
01.09.1993r

Dom

Grottgera 4

k. XIX w.

Dom

Grunwaldzka 1/1a

XIX/XX w.

Dom

Grunwaldzka 3-3a

k. XIX w.

A – 770 z dnia
27.06.1994r
A – 336 z dnia
25.02.2009r
A – 369 z dnia

A -818 z dnia
24.09.1985r

A – 216 z dnia
12.05.1987r

A – 268 z dnia
05.06.2008r

A – 145 z dnia
24.09.1985r
A – 151 z dnia
12.02.1986r

A – 136 z dnia
XVII, remont. ok. 1740, XIX/XX w. 08.05.1985r
i 1986 – 1988
pocz. XX w.
A – 45 z dnia
19.10.2001r
XVII, XVIII i 2 poł. XIX w., grunt. A – 65 z dnia
przebud. 1912, remont 1995
25.02.1986r
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04.06.2010r
Dom

Grunwaldzka 4

1911 - 1912

A – 294 z dnia
02.05.1988r

Dom

Grunwaldzka 6

1911

A – 655 z dnia
09.03.1994r

Dom

Grunwaldzka 9

1895, remont l. 60 XX w.

Dom

Grunwaldzka 11

XIX/XX w.

Willa ( d. siedziba Leopolda
Ferdynanda)

Grunwaldzka 15

1896, remont l. 60 XX w.

A – 593 z dnia
06.02.1993r
A – 483 z dnia
20.03.1992r
A – 49/87 z dnia
25.02.1988r

Dom

Grunwaldzka 19

XIX/XX w.

A - 274 z dnia
26.05.2008r

Dom

Grunwaldzka 25

XIX/XX w.

Dom

Grunwaldzka 45

pocz. XX w.

Dom

Grzegorza z Sanoka 9

pocz. XX w.

Dom

Jagiellońska 6

2 poł XIX w.

Dom

Jagiellońska 7/7a

po 1852

Dom

Jagiellońska 8

k. XIX w.

Dom

Jagiellońska 9

ok. 1905

A – 887 z dnia
30.09.1998 r
A – 178 z dnia
04. 01.2007 r
A – 1075 z dnia
25.01.2013r
A – 255 z dnia
06.06.2008r
A – 499 z dnia
06.09.1983r
A – 653 z dnia
27.04.1994r
A – 204 z dnia
12.05.1987r

Dom

Jagiellońska 12

l. 70 XIX w.

Dom

Jagiellońska 21

ok. 1897 (na piwnicach z XVIII w.)

Dom

Jagiellońska 27

ok. 1900

A – 260 z dnia
02.06.2008r

Dom

Jagiellońska 29

l. 80 XIX w.( z wykorzystaniem
murów z XVII i XVIII w.)

A – 821 z dnia
30.01.1996r

Dom

Św. Jana 8

l. 80 XIX w.

A – 803 z dnia
23.01.1994 r

Dom

Św. Jana 33

Willa

Św. Józefa 4

1897

Dom

Kasprowicza 5

k. XIX w.

Dom

Kasprowicza 22

k. XIX w.

Dom tzw. Dwór Jagiełły

Kasprowicza 24

1910

A -105 z dnia
29.10.2004r

Dom

Kasprowicza 28

pocz. XX w.

A – 590 z dnia
13.06.2011r

Dom

Katedralna (d. Sanocka) 6 1875 - 1876

Dom

Katedralna 8

1884

A – 479 z dnia
06.09.1983r
A – 510 z dnia
06.09.1983r

Dom

Katedralna 10

1879, remont 1960

Dom
Dom

Katedralna/Fredry 18
Kazimierza Wielkiego 1

2 poł. XIX - 1914
1564 -1565, odbud. pocz. XVII w. I
po spaleniu 1638, nadbud.1824,
rem. K. XIX w. nadbud. I remont l.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

A – 125 z dnia
01.06.2005r
A – 188 z dnia
08.01.1987r

A – 74 z dnia
03.07.2003r
A – 293 z dnia
11.04.1988r
A – 888 z dnia
29.07.1998r
A – 44 z dnia
21.11.2001r

A – 509 z dnia
03.12.1983r
A – 152 z dnia
09.09.1985r
A – 500 z dnia
08.03.1984r
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60 XX w.
Dom

Kazimierza Wielkiego2/
Rynek 8

1900(na fund. z XVII w.)rem. l. 50, A – 919 z dnia
60, 70 XX w.
31.05.1975r

Dom

Kazimierza Wielkiego 3

2 poł. XVII w

A - 501 z dnia
04.12.1983r

Dom

Kazimierza Wielkiego 5

A – 502 z dnia
16.01.1984r

Dom

Kazimierza Wielkiego 7

1564 – 1561, zniszcz. pożarem
1638, katastrofa bud.1928, odbud. l.
70 XX w.
XVI/XVII w., przebud. elewacji
XVIII w., rem. 1960

Dom

Kazimierza Wielkiego 8

pocz. XX w.

Dom

Kazimierza Wielkiego 9

Dom

Kazimierza Wielkiego 12

pocz. XVII, przeb. ok. 1638 i po
poł. XIX w.
XVIII w., przebud. XIX i XX w.

A – 258 z dnia
15.02.2008 r
A – 504 z dnia
04.12.1983r
A – 870 z dnia
02.10.1997r

Dom

Kazimierza Wielkiego 17

1907

Dom

Kazimierza Wielkiego 20

ok. 1909

Dom

Kazimierza Wielkiego26/
/Franciszkańska 25

XIX/XX w.

A – 641 z dnia
03.12.1993r

Dom

Kazimierza Wielkiego28/
Franciszkańska27

1885

A –185 z dnia
08.12.2006r

Dom

Kazimierza Wielkiego32/
Franciszkańska 31

2 poł. XIX w.

A – 517 z dnia
13.08.1992r

Dom

Kilińskiego10

1918 - 1939

Willa

Kilińskiego 11

ok. 1918 - 1918

A – 473 z dnia
09.11.1991r
A – 592 z dnia
24.02.1993r

Willa

Kilińskiego 12

1929, remont 1982

Willa

Kilińskiego13

pocz. XX w.

Dom

Klasztorna 12

1898

Dom

Klonowicza 6

pocz. XX w.

Dom

Kmity 3

4 ćw. XIX w.

Dom

Kmity 4

1906

A – 475 z dnia
30.12.2010r

Willa

Kołłątaja 2

1909

Dom

Kołłątaja 4

1909

Dom

Komisji Edukacji
Narodowej 1

XIX/XX w.

A – 329 z dnia
03.04.1989r
A -330 z dnia
06.04.1989r
A – 185 z dnia
08.01.1987r

Dom

Konarskiego 4

k. XIX w.

Budynek Stowarzyszenia
Rzemieślników „ Gwiazda”, Dom
Kultury Kolejarza ob. Centrum
Kultury i Nauki Zamek
Szkoła Podstawowa

Konarskiego 5

Konarskiego 7

XIX/XX w.

Dom

Pl. Konstytucji 6

XIX/XX w.

Willa

Kopernika 9

pocz. XX w.

A – 503 z dnia
04.12.1983r

A – 210 z dnia
28.06.2007r
A - 246 z dnia
06.11.2007r

A – 474 z dnia
09.11.1991r
A – 356 z dnia
07.06.1990r
A – 287 z dnia
10.02.1988r
A – 25 z dnia
21.09.2000r
A – 187 z dnia
18.12.2006r

A – 778 z dnia
18.10.1994r
A – 135 z dnia
08.11.2005r
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A – 252 z dnia
31.12.2007r
A – 164 z dnia
06.06.2006r
A – 849 z dnia
25.02.1997r
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Dom, Ob. Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Dom

Kopernika14/ 14a

pocz. XX w.

Kościuszki 3

XVII w., przebud., XVIII/XVII w.

Dom

Kościuszki 7

XVIII/XIX, rozbudź. 1881

Dom

Krasińskiego 3

1895

D. stajnia, ob. dom

Krasińskiego 3a

2 poł. XIX w. - 1914

Dom

Krasińskiego11

2 poł. XIX w.

Dom

Krasińskiego 25

ok. 1910

Willa

Krasińskiego 39

ok. 1900

Dom

Królowej Jadwigi 10

1898

Dom

Królowej Jadwigi 18

pocz. XX w.

A – 205 z dnia
16.04.2007r

Dom

Lelewela 6

pocz. XX w.

Dom

Łukasińskiego 1

pocz. XX w.

A – 186 z dnia
07.01.1987r
A -280 z dnia
30.07.2003r

Dom

Łukasińskiego 10

pocz. XX w.

A – 721 z dnia
04.11.1983r

D. Szkoła Zawodowa Izraelicka, ob.
Kolegium Nauczycielskie im. A
Fredry
Dom

Łukasińskiego 12

1919 - 1939

A – 885 z dnia
03.07.1998r

3 Maja 3

XIX/XX w.

A – 21 z dnia
27.03.2000r

Dom

3 Maja 8

l. 30 XX w.

A – 22 z dnia
27.03.2000r

Dom

3 Maja 10

l. 30 XX w.

A – 23 z dnia
27.03.2006r

Dom

3 Maja 18

2 poł. XIX w.

Dom

3 Maja 21

1891

A – 342 z dnia
17.08.1968r
A – 422 z dnia
24.06.2010r

Dom

3 Maja 39

k. XIX w.

A – 68 z dnia
28.01.2003r

Dom

3 Maja 43

k. XIX w.

A – 347 z dnia
08.04.2009r

Dom d. zajazd

3 Maja 65

2 poł. XIX w. - 1914

Willa

Matejki 1

pocz. XX W.

Kościół ewangelicko metodystyczny
Dom

Matejki 7

ok.. 1910

Mickiewicza 3

ok. 1910

Dom

Mickiewicza 10

k. XIX w.

Dom, tzw. Floryanka (pierwotnie
Biuro Ubezpieczeń od Pożaru „
Floryanka”)
Dom

Mickiewicza 17

k. XIX w.

A – 281 z dnia
11.01.1988r
A -264 z dnia
06.06.2008r
A – 63 z dnia
16.10.2002r
A – 1192 z dnia
25.10.2013r
A – 604 z dnia
19.01.1984r
A – 162 z dnia
06.06.2006r

Mickiewicza 19

1895

Dom

Mickiewicza 21

1877
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A – 712 z dnia
02.01.1985r
A – 415 z dnia
11.10.1983r
A – 190 z dnia
26.03.1987r
A – 197 z dnia
23.03.1987r
A – 860 z dnia
26.06.1997r
A – 268 z dnia
28.12.1987r
A – 584 z dnia
06.01.1993r
A – 313 z dnia
17.11.1988r
A – 229 z dnia
05.12.2007 r

A – 163 z dnia
06.06.2006 r
A – 518 z dnia
04.09.1992r
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Dom

Mickiewicza 23

k. XIX w.

A – 19 z dnia
27.03.2000r

Sklep meblowy, d. młyn parowy
Frenkla

Mickiewicza 28a lub 28

1866

A – 814 z dn.
14.09.1995r

Dom, d. magazyn tytoniu

Mickiewicza 35

1904

A – 810 z dnia
06.07.1995r

„Dom Żołnierza”

Mickiewicza 30

1928 - 1929

A – 699 z dnia
23.01.2012r

Dom, d. szkoła

Mickiewicza 40

k. XIX w.

A – 384 z dnia
18.10.2010r

Dom

Mickiewicza 57

2 poł. XIX w.

Dom

Mierosławskiego 3

pocz. XX w.

Dom

Moniuszki 7

1907

A – 86 z dnia
10.05.2004r
A – 544 z dnia
28.08.1992r
A – 200 z dnia
23.03.1987r

Dom

Moniuszki 8

XIX/XX w.

A – 284 z dnia
30.07.2008r

Dom

Moniuszki 10

XIX/XX w.

A – 320 z dnia
16.01.2009r

Dom

Pl. Na Bramie 8

ok. 1843( na piwnicach z XVIII)
A – 508 z dnia
rozb. k. XIX w., remont l. 90 XX w. 10.07.1987r

Dom

Pl. Na Bramie 12

2 poł. XIX w.

A – 20 z dnia
27.03.2000r

Dom tzw. Pałac Biskupi

Pl. Katedralny 6

Dom

Poniatowskiego 25

1906, remont l. 70 XX w.

Dom

Poniatowskiego 29

pocz. XX w.

Dom

Ks. Popiełuszki 4

k. XIX w.

Dom

Ks. Popiełuszki 5

XIX/XX, przebud., l. 80 XX w.

Dom

Puszkina 4

1910

Dom

Puszkina 6

pocz. XX w.

A – 725 z dnia
09.05.1991r
A – 733 z dnia
27. 01.2012r
A – 229 z dnia
06.08.1987r
A – 239 z dnia
06.08.1987r
A – 133 z dnia
30.06.1986r
A – 845 z dnia
10.01.1997r

Dom

Puszkina 8/8a

pocz. XX w.

A – 455 z dnia
22.08.1991r

Dom

Puszkina 10

pocz. XX w.

A – 283 z dnia
25.07.2008r

Willa

Puszkina 17

1908, remont i moder. 1938

A – 435 z dnia
04.09.1991r

Willa

Puszkina 19

1911

Dom

Racławicka 2

pocz. XX w.

A – 423 z dnia
25.02.1984r
A – 722 z dnia
28.12.1982r

Dom

Ratuszowa 3

k. XIX w. ( na piwnicach z XVIII i
1 poł. XIX w.)

A – 143 z dnia
24.09.1985r

Dom

Rejtana 4

pocz. XX w.

A – 59 z dnia
05.08.2002r

Plac

Rynek

XVI w.

Dom

Rynek 2

Dom

Rynek 3

XVI/XVII przeb.1872 – 1873, elew.
k. XIX w.
XVI w., przeb. XVIII i pocz. XX w.
remont 1962 i gruntownie 1970

A – 331 z dnia
24.02.2009r
A – 303 z dnia
03.02.1969r
A – 347 z dnia
03.09.1968r
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Dom

Rynek 4

XVI /XVII, grunt. remont ok. 1610 i
XVII/ XVIII, remont 2 poł. XIX w.,
przed 1939 i gruntownie 1979 1985
XVI/XVII, nadbud. I remont ok.
poł. XVIII w., przebud. 1894,
remont 1975 - 1980
XVI/XVII w., przebud. XVIII w. i
grunt.l. 80 – 90 XIX w., remont
1964
XVI/XVII, przebud. po spaleniu
1638, grunt. przebudź. 3 ćw. XIX
w., remont 1962 - 1963
1900 ( na fund. z XVII), remont l.
50, 60 i 70 XX w.

A – 340 z dnia
08.05.1968r

Dom

Rynek 5

Dom

Rynek 6

Dom

Rynek 7

Dom

Rynek 8

Dom

Rynek 9

XVI, XVII, remont i nadbud. 1763 –
1766, przebud. fasady XIX/XX,
remont 1932 - 1934
l. 60 XVI w., remont 1638, nadbud.
I elewacja 2 ćw. XIX w., remont
1959
XVI w., nadbud. po 1659, przebud
.XIX w. remont 1959 – 1962 i 1987

A – 711 z dnia
11.05.1968r

Dom

Rynek 10

Dom

Rynek 11

Dom

Rynek 12

1907 – 1910 ( na piwnicach z XVII)

Dom

Rynek 14

Dom, tzn. Hildów

Rynek 15

Dom

Rynek 16

1 poł. XIX w. ( na piwnicach i cz.
murach z XVI w.)
poł. XVI w., rozbudź. 1580,
nadbud.ok. 1600, remont XVIII I po
1920
2 poł. XVI w., rozbud. XVII w.,
odbud. K. XIX, restaur. 1954 - 1959

Dom

Rynek 17

Dom

Rynek18

Dom

Rynek 19

Dom

Rynek (cz. frontowa) 26

poł. XVI, cz. zniszczony pożarem
1659, odbud. Pocz. XIX remont 2
poł. XIX i 1956 - 1957
2 poł. XVI w., poł. XVII, remont
XIX/XX w.
XVI/XVII w., gruntownie remont 1
poł. XVIII w. nadb. 2 piętra ok.
1825
1 poł. XIX w. rozbud. K. XIX w.

Dom

Serbańska 7

1921 -1922

A – 844 z dnia
12.02.1997r

Dom

Serbańska 13

2 poł. XIX w.

Dom

Sienkiewicza 5

1886

A – 692 z dnia
23.05.1986r
A – 241 z dnia
12.12.2007r

Dom

Sienkiewicza 19

1910

A – 242 z dnia
28.12.2007r

Willa

Ks. Skargi5

1907

A – 300 z dnia
27.06.1988r

Dom

Ks. Skargi 6

XIX/XX w.

Willa

Ks. Skargi 8

1895

Willa

Ks. Skargi 10

1896

A – 403 z dnia
26.02.2010r
A – 291 z dnia
06.04.1988r
A – 292 z dnia
08.04.1988r

Dom

Słowackiego 03-sty

1 poł. XIX w.
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A – 914 z dnia
31.05.1975r
A – 416 z dnia
19.01.1984r
A – 821 z dnia
20.021985r
A – 919 z dnia
31.05.1975r

A – 920 z dnia
31.05.1975r
A – 306 z dnia
01.03.1969r
A – 921 z dnia
31.05.1975r
A – 323 z dnia
30.01.1969r
A – 316 z dnia
05.01.1968r
A – 1190 z dnia
25.09.1959r
A – 31/105 z
dnia 13.02.1969r
A – 106 z dnia
10.04.1968r
A – 63 z dnia
25.02.1986r
A – 245 z dnia
28.02.2008r

A – 516 z dnia
16.03.1984r
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A - 224 z dnia
13.08.2007r

Dom

Słowackiego

2 poł. XIX w., remont 1960

Dom

Słowackiego 13

2 poł. XIX w.

A -259 z dnia
20.02.2008r

Dom

Słowackiego 16

2 poł. XIX w.

A – 156 z dnia
20.04.2006r

Dom

Słowackiego 18

2 poł. XIX w.

A –482 z dnia
02.08.1993r

Dom

Słowackiego 23 i 23a

ok.1912 r.

A – 417 z dnia
21.05.2010r

Willa „Marya”

Słowackiego 27

pocz. XX w.

A – 710 z dnia
27.05.1972r

Dom

Słowackiego50

1895, remont 1964-1965

A – 393 z dnia
20.11.1990r

Dom

Słowackiego 61

ok. 1910 r.

A – 407 z dnia
26.02.2010r

Budynki zaplecza – stajnia i
budynek produkcyjny (fabryczka)

Słowackiego 61
Łukasińskiego 8

ok. 1910

A - 685 z dnia
15..11.2011r

Dom

Słowackiego84

pocz. XX w.

A – 337 z dnia
15.02.1990r

Dom

Słowackiego 88

l. 30 XX w.

A – 1189 z dnia
25.10.2013r

Budynek 1 Batalionu 18 Pułku
Obrony Krajowej

Smolki 13

2 poł. XIX w.

A – 279 z dnia
30.07.2008r

Dom

Gen. Sowińskiego
(d. Dworskiego) 1

k. XIX w.

A – 1 z dnia
07.04.1999r

Zespół zbiorników wodociągu
Zasanie

Stanisława Augusta
Poniatowskiego

ok. 1887

A – 385 z dnia
30.11.2009r

Zespół dworski „na Sielcu”

Stawowa 27

1922

Dom

Studencka 6

1918 - 1939

Willa oficerska

Szwoleżerska ob. 14

l. 20 XX w.

A – 107 z dnia
20.03.1986r
A – 118 z dnia
15.04.2005r
A – 286 z dnia
10.02.1988r

Żółkiewskiego 5
Budynek klubu sportowego
„Czuwaj”
Dom

22 Stycznia 6

1931 - 1934

Śnigurskiego 5

pocz. XX w.

Zespół budynku Biblioteki
Pedagogicznej
Zespół budynku Biblioteki
Pedagogicznej
Dom

Śnigurskiego 10

XIX/XX w.

Śnigurskiego12

XIX/XX w.

Śnigurskiego 14

XIX/XX w.

Dom

Tarnawskiego 2

k. XIX w.

Dom

Tarnawskiego 4

k. XIX w.

Dom

Tarnawskiego 6

4 ćw. XIX w.

Dom

Tarnawskiego12

ok. 1912

Dom

Tatarska 1

1 poł. XIX w.

Dom

Tatarska 3

l. 80 XX w.

Dom

Wałowa 1

1891
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A – 118 z dnia
15.04.2005r
A – 257 z dnia
04.02.2008r
A – 6 z dnia
30.06.1999r
A – 6 z dnia
30.06.1999r
A – 256 z dnia
20.02.2008r
A – 596 z dnia
16.03.1993r
A – 186 z dnia
08.12.2006r
A – 822 z dnia
07.02.1996r
A – 707 z dnia
07.06.1991r
A – 506 z dnia
03.11.1983r
A – 1196 z dnia
15.11.2013r
A – 671 z dnia
24.05.1994r
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Dom

Waygarta 1

1891

Dom

Władycze 2

k. XIX w.

Dom

Władycze 11

2 poł. XIX w.

A – 860 z dnia
16.03.1986r

Dom

Władycze 13

XIX/XX w.

Dom

Władycze 15

1898, remont l. 80 XX w.

A – 85 z dnia
16.03.1986r
A – 83 z dnia
19.03.1986r

Dom

Władycze 17

2 poł. XIX w., remont l. 60 XX w.

Dom

Wodna 1

XVI/XVII, remont. k. XIX w.

Dom

Wybrzeże Ojca Św. Jana
Pawła II(d. Wybrzeże
Kościuszki) 4
Wybrzeże Ojca Św. Jana
Pawła II10

k. XIX w.

1905

A – 149 z dnia
10.07.1986r

Willa, ob. Dom Opieki „Caritas”

Wybrzeże Ojca Św. Jana
Pawła II12

pocz. XX w., modern. 1980

A – 348 z dnia
19.12.1989r

Dom

Zawiszy Czarnego18

1918 - 1939

Dom

Żeromskiego 12

1904

Willa „Zofjówka”

Żeromskiego19

1910, podwyższona po 1918

Mur oporowy

między Pelczara 2 i 4

pocz. XX w

A – 751 z dnia
28.05.1997r
A – 386 z dnia
27.11.2009r
A – 1147 z dnia
28.04.1992r
A – 431

Mur graniczny

między pl. Katedralny 3 i
4
Dworskiego od nr 36,
Leszczyńskiego,
Tarnawskiego

pocz. XX w.

Willa „Jadwiga”

Dzielnica willowa

Zabudowa ulicy Barskiej

A – 189 z dnia
21.01.1987r
A - 208 z dnia
13.09.2007r

A – 862 z dnia
19.03.1986r
A – 340 z dnia
20.11.1964r
A – 64 z dnia
02.12.2002r

A – 396 z dnia
21. 01. 2010r
A – 624 z dnia
29.05.1985r
A – 541 z dnia
07.06. 1983r
A – 532 z dnia
07.06.1983r
A – 521 z dnia
06.06. 1983r
A – 1093 z dnia
06.06.1983r
A – 540 z dnia
07.06.1983r
A – 1125 z dnia
06.06.1983r
A – 1126 z dnia
06.06.1983r
A – 519 z dnia
06.06. 1983r
A – 1127 z dnia
06.06.1983r
A – 1128 z dnia
06.06. 1983r
A – 530 z dnia
06.06. 1983r
A – 533 z dnia
07.06. 1983r
A – 534 z dnia
07.06.1983r
A – 1092 z dnia
06.06. 1983r
A – 535 z dnia
07.06.1983r

Zabudowa ulicy Basztowej
Zabudowa ulicy Długosza
Zabudowa ulicy Dworskiego
Zabudowa ulicy Franciszkańskiej
Zabudowa ulicy Grunwaldzkiej
Zabudowa ulicy Jagiellońskiej
Zabudowa ulicy Berka Joselewicza
Zabudowa ulicy Kazimierza
Wielkiego
Zabudowa ulicy Konarskiego

Zabudowa ulicy 3 Maja
Zabudowa ulicy Mickiewicza
Zabudowa ulicy Moniuszki
Zabudowa Placu Konstytucji 3 Maja
Zabudowa ulicy Puszkina
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Zabudowa ulicy Ratuszowej

A – 536 z dnia
07.06.1983r
A – 520 z dnia
06.06. 1983r
A – 537

Zabudowa ulicy Skargi
Zabudowa ulicy Słowackiego
Zabudowa ulicy Smolki

A – 538 z dnia
07.06. 1983r
A – 522 z dnia
06.11. 1983r
A – 539 z dnia
07.06. 1983r
A – 531z dnia
08.06.1983r

Zabudowa ulicy Śnigurskiego
Zabudowa ulicy Wałowej
Zabudowa Wybrzeża Marsz. J.
Piłsudskiego

Tab. Nr 18. Wykaz cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków :
Lp.
Rodzaj cmentarza
nr decyzji
1.

2.
3.

4.

5.

Cmentarz Główny,
komunalny "stary"
czynny- (II poł. XIX
w.),
Cmentarz żydowskizamknięty (XIX w.),
Ukraiński Cmentarz
Wojenny, Strzelców
siczowych ( 1920r.)
Cmentarz Wojenny z I
wojny światowejZasański -najstarsza
część Cmentarza
Zasańskiegozamknięty (1915 r.)
Cmentarz Parafialny
czynny(p. XX w)

Lokalizacja

A-414

Ul. Słowackiego

A-161

ul. Słowackiego

A-675/94,

ul. Kasztanowa

A-162

ul. Bolesława Śmiałego

A-560/83,

ul. Wilczańska oraz ul. M.
Konopnickiej

Tab. Nr 19. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru:
Lp.
nr stanowiska
nr i data decyzji

określenie bliższe

1.

st1/108-84/68

A-488 ( 08.12.69 r.)

wzgórze zamkowe

2.
3.
4.

st.25/108-84/91
st.3/109-84/217
st.22/108-84/88

A-562 ( 30.04.70 r.)
A-489 (08.12.69 r.)
A-564 ( 30.04.70 r.)

5.

st.89/108-84/150

A-487 ( 08.12.69 r. )

6.

st.77/108-84/143

A-115/554 (30.01.7 r. )

7.

st.123/108-84/180

A-558 ( 30.01.70)

8.

St.76/108-84/142

A-122/423 ( 19.12.68)

relikty kościoła p.w. Św. Piotra
Kopiec Tatarski
osada z okresu wczesnego
średniowiecza rotunda p.w. Św.
Mikołaja
ul. Krasińskiego i Kosynierów
osada produkcyjna z okresu XIXIV w.
ul. Łukasińskiego
osada kultury ceramiki
wstęgowej rytej
ul. Przekopana osada z okresu
wczesnego średniowiecza
st. Górno paleolityczne
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2.2.) STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE.
Na terenie miasta występuje ponad 300 stanowisk archeologicznych o wybitnym
znaczeniu w skali polskich miast. Wśród nich znajdują się stanowiska o charakterze
cmentarzysk, śladów osadnictwa i osad, grodzisk, kopców, palatium, rotund czy cerkwi
a także cennych znalezisk ruchomych (tj. ceramiki, biżuterii, przyrządów do pisania, monet
itp.). Wszystkie zachowane fragmenty najstarszych budowli Przemyśla oraz pozyskane
różnorodne znaleziska potwierdzają wczesny rodowód miasta jego bogatą historię.
Najstarszemu osadnictwu i genezie miasta sprzyjały dogodne położenie geograficzne na styku
Karpat i Kotliny Sandomierskiej w dolinie Sanu i Wiaru, tworzącej Bramę Przemyską.
W granicach miasta zlokalizowane są stanowiska archeologiczne różnego pochodzenia
kulturowego a także ze wszystkich okresów historycznych. Badania terenowe
powierzchniowe przeprowadzone na przestrzeni lat 90- tych oraz późniejszych, metodą AZP
(Archeologiczne Zdjęcie Polski) wyodrębniły łącznie 322 stanowiska archeologiczne,
a Przemyśl został podzielony na cztery obszary AZP oznaczone numerami: 108-84, 109-84,
108-83, 109-83. Dla każdego stanowiska wykonano Kartę Ewidencji Stanowiska
Archeologicznego. Stanowiska od nr 234 do nr 316 na obszarze AZP 108-84 nie posiadają
bliżej określonej lokalizacji. Zgodnie z wymogami programu AZP posiadają karty KESA.
Najcenniejsze stanowiska znajdujące się na obszarze miasta posiadają wpis do rejestru
zabytków. Obecnie jest ich osiem.
Wykaz skrótów:
EB — epoka brązu,
KPL- kultura pucharów lejkowatych,
CLP- cykl lendzielsko - polgarski,
KCS- kultura ceramiki sznurowej,
KCWR - kultura ceramiki wstęgowej rytej,
KESA - Karta Ewidencji Stanowiska Archeologiczne.

Rys. Nr 29. Stanowiska archeologiczne na terenie miasta Przemyśla.
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Tab. Nr 20. Wykaz stanowisk w na terenie miasta Przemyśla na podstawie AZP, zgodnie z Gminnym Programem Opieki
nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016
Nr w
Obsz
miejscowośc
L.p
Nazwa stanowiska
Rodzaj stanowiska
Chronologia/Kultura
ar
i ( nr na
AZP
obszarze)
1
Przemyśl
1 ( 68)
1081.gród z zabudową
1.okres wczesnośred. (X-XII w.)
- Wzgórze zamkowe
84
2. gród z zabudową
2. okres średniowiecza (XII-XV
A-488
3. zamek z zabudową w.)
3. okres nowożytny (XIV-XX
w.)
2
Przemyśl
2(69)
1081. grodzisko,
1.okres wczesnośred.
- Wzgórze Trzech
84
wzg. gródek
wzg. średniowieczny
Krzyży
3
Przemyśl
3 (217)
1091. kopiec ziemny,
1. okres średniowieczny
-w południowej cz.
84
tzw. Tatarski,
i okres nowożytny
miasta – Wzniesienie
-wzg. Przemysława,
A-489
-gródek strażniczy,
-wzg. punkt
obserwacyjny
4.
Przemyśl
4(70)
1081. ślad osadnictwa
1. okres wczesnośred. (XII-XIII
-ul. Tatarska 34
84
w.)
5
Przemyśl
5(71)
1081. ślad osadnictwa
1. okres wczesnośred.
- ul. Różana 2
84
2. osada
2. okres późnośredniowieczny
6
Przemyśl
6(72)
1081. gródek ?
1. okres wczesnośred.
- Wzgórze
84
Karmelitanek
7
Przemyśl
7 (73)
1081. osada
1.okres wczesnośred.
- ul. Basztowa3
84
2.cmentarzysko
(XIII)
szkieletowe
2.okres późnośredniowieczny i
(przycerkiewne)
nowożytny (XV –XVIII w.)
8
Przemyśl
8(74)
1081.ślad osadnictwa
1. okres wczesnośred.
- ul. Basztowa13
84
2. miasto
( XII-XIII w.)
2.okres nowożytny
( XIX-XX w.)
9

Przemyśl
- ul .Basztowa

9(75)

10884

1. miasto
-mury miejskie
-baszta kowalska
-baszta krawiecka

1. okres nowożytny
(XVI-XVIII w.)

10

Przemyśl
Klasztor O.O
Karmelitów

10(76)

10884

1. osada
2.osada
3. miasto
dwór Herburtów
4. miasto
zespół klasztorny
o.o. Karmelitów

1. okres wczesnośred.
(X-XIII w.)
2. okres średniowieczny
(XIII-XIV w.)
3. okres nowożytny (XVI- XVIII
w.)
4.okres nowożytny
(XVII-XX w.)

11

Przemyśl
- ul. Tatarska 4

11(77)

10884

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

1. okres średniowieczny
2. okres nowożytny

12

Przemyśl
- ul. Tatarska
–Kapitulna 4
Przemyśl
- ul.Zamkowa3

12(78)

10884

1. osada
2. miasto

13(79)

10884

1. osada
2. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośredniowieczny
(XI-XII w.)
2. okres późnośredniowieczny
1 okres wczesnośred.
(XII-XIII w.)
2. okres średniowieczny

13
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14

Przemyśl
- ul. Św. Królowej
Jadwigi 16

14(80)

10884

15

Przemyśl
- ul. Królowej
Jadwigi
– Matejki 13
Przemyśl
- ul. Matejki 7a

15(81)

10884

16(82)

10884

16

17

18

19
20

Przemyśl
- ul. Królowej
Jadwigi 8
Przemyśl
- ul. Kmity
- ul. Królowej
Jadwigi 6
Przemyśl
- ul Zamkowa 1
Przemyśl
ob.pl.Katedralny2

17(83)

10884

1. osada
-podgrodzie
2. osada
- podzamcze
1 .osada
- podgrodzie
2. osada
- podzamcze
1. osada-podgrodzie
2. cmentarzysko
szkieletowe
1. osada
2 .ślad cmentarzyska
?
1. ślad osadnictwa
2. osada
3.osadA -podzamcze

18(84)

10884

19(95)

10884
10884

1. ślad osadnictwa
2. miasto
1ślad osadnictwa?
2.ślad osadnictwa?
3.osada
4.miasto
5. cmentarz –
przykościelny

20(86)

21

Przemyśl
–ob.pl. Katedralny20

21(87)

10884

1.osada
2. miasto

22

Przemyśl
- Katedra obrz. łac.
A-564

22(88)

10884

23

Przemyśl
- ul. Kapitulna
-Katedralna 5
Przemyśl
ul.Katedralna3,6,8 –
ul. Fredry5

23(89)

10884

1. osada
2. ślad osadnictwa
3. osada
- rotunda św.
Mikołaja
- cmentarzysko
szkieletowe
4Katedra
- cmentarzysko
przykościelne
1.ślad osadnictwa

24

25.

26

Przemyśl
- Plac Czackiego 10
-Katedralna3
-rejon
dawnego Kościoła
Jezuitów
Przemyśl
- Plac Czackiego 3 A562

24(90)

10884

1.osada
2. ślad osadnictwa
3.osada

1. okres wczesnośredniowieczny
(XII-XIII)
2. okres średniowieczny i
nowożytny
1. okres średniowieczny
2. okres nowożytny
( XVI-XVIII w.)
1. okres wczesnośred.
2 okres późnośredniowieczny
1. okres wczesnośred.
2. okres średniowieczny
1. okres wczesnośred. (XII-XIII
w.)
2.okres późnośredniowieczny
3.okres nowożytny
1. okres wczesnośred.
2. okres nowożytny
1. k. łużycka, epoka brązu
2okres wpływów rzymskich
3. okres wczesnośred.
4.okres późnośredniowieczny i
nowożytny
5.okres późnośredniowieczny i
nowożytny
1.okres wczesnośred.
(XIII w.) i średniowieczny
2.okres nowożytny
1. k. przeworskA -okres
wpływów rzymskich
2. okres wczesnośred.
(śr. faza)
3. okres
średniowieczny(XII/XIII-XV
w.)
4. okres późnośredniowieczny i
nowożytny
1. okres późnośredniowieczny

1. okres prahistoryczny(EB?)
2. okres wczesnośredniowieczny
(XII –XIII w.)
3. okres późnośredniowieczny

25(91)

10884

1.osada
2.osada-kościółek
drewniany św. Piotra
3.cmentarz
przykościelny

1.okres wczesnośred.
2.okres późnośredniowieczny i
nowożytny (XIV-XVII w.)
3.okres późnośredniowieczny i
nowożytny

26(92)

10884

1.osada
2. miasto

1. okres średniowieczny
2.okres nowożytny
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27

Przemyśl
- ul.Władycze5Franciszkańska 18

27(93)

10884

28

Przemyśl
-ul.Tysiąclecia2
-ob. ul.
Franciszkańska 2
-pl. T. Czackiego
Przemyśl
- ul Fredry
Przemyśl
- ul.Grodzka3
Przemyśl
- ul.Grodzka1
Przemyśl
- ul.Grodzka8

28(94)

10884

29(95)

10884
10884
10884
10884

29
30
31
32

33

30(96)
31(97)
32(98)

1.osada
2. miasto
-cerkiew
-cmentarz
przycerkiewny
-zabudowa
1.osada
2.miasto
-zabudowa
-cmentarz
przykościelny
1.ślad osadnictwa

1.okres wczesnośred.
(XII-XIII w.)
2. okres późnośredniowieczny i
nowożytny (XVI –XVIII w.)

1.okres wczesnośred.
(XII-XIII w.)
2okres późnośredniowieczny i
nowożytny(XIV-XVIII w.)
1. okres wczesnośred.

1.miasto

1. okres nowożytny(XVI w.)

1. ślad osadnictwa

1 epoka kamienia
1. okres późnośredniowieczny
2. okres nowożytny(XVI-XVIII
w.)

10884
10884

1. osada
2. miasto
-mury miejskie
-cmentarz
przykościelny
zespół kl.
Dominikanek
1. ślad osadnictwa
2.miasto
1.osada
2.ślad osadnictwa

Przemyśl
- ul.Waygarta3
Przemyśl
-ul. Sienkiewicza
(d. ul. Ochronek)
Przemyśl
- ul.Sienkiewicza3

33(99)

35(101)

10884

1. osada
2. osada

Przemyśl
- d. ul. Manifestu
Lipcowego -ob.
Wybrzeża
Piłsudskiego 19
Przemyśl
- Zachodnia cześć
placu rynkowego -pl.
Dominikański 3

36(102)

10884

1.ślad osadnictwa

37(103)

10884

1. okres wczesnośredniowieczny
2. średniowieczny i nowożytny
(XIV-XVIII w.)

38

Przemyśl
- Rynek Starego
Miasta

38(104)

10884

39

Przemyśl
- Rynek 1

39(105)

10884

40

Przemyśl
- Rynek2 - d. ul.
Sobińskiego – ob. ul.
Mostowa 2
Przemyśl
- Rynek 3

40(106)

10884

1. ślad osadnictwa
2.miasto
-zespół kl. o.o.
Dominikanów
-cmentarz
przykościelny
1. ślad osadnictwa
2. miasto
3. miasto
- ratusz (XVI-XVIII)
-odwach (XIX-XX)
1.osada
2. miasto
- zabudowa(XV-XVI
w.)
-pałac (XVI-XX w.
1. miasto
2. miasto

41(107)

10884

1. ślad osadnictwa
2. miasto

1. okres wczesnośred. (XII-XIII
w.)
2.średniowieczny i nowożytny

34

35

36

37

41

34(100)
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1 okres prahistoryczny?
2.okres nowożytny
1 okres wczesnośredniowieczny
(XI-XII w.)
2 okres średniowiecza
1.okres wczesnośred. (XII-XIII
w.)
2 okres średniowieczny
1 .okres wczesnośred.

1. okres wczesnośred.
2. okres średniowiecza
3. okres nowożytny

1. okres wczesnośred.
2.okres średniowieczny i
nowożytny

1. okres późnośredniowieczny
2. nowożytny ( XVI-XVIII w.)
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42

Przemyśl
- ul. Wodna 1- Rynek
4
Przemyśl
- Rynek 6

42(108)

10884

1. miasto

1. okres średniowieczny i
nowożytny

43(109)

10884

1.ślad osadnictwa
2. osada

Przemyśl
- ul. Kazimierza
Wielkiego 1
Przemyśl
- Rynek 8

44(110)

10884

45(111)

10884

1. miasto
2. miasto
- zabudowa
1.osada
2. miasto

Przemyśl
- Rynek 10/11
Przemyśl
- Rynek 11

46(112)

10884
10884

1.miasto

48

Przemyśl
- Rynek 13

48(114)

10884

1. ślad osadnictwa
2. miasto

49

Przemyśl
- Rynek 15-16
Przemyśl
- d. Tysiąclecia 9 -ob.
Franciszkańska 9
Przemyśl
- d. Tysiąclecia 15 ob. Franciszkańska15
Przemyśl
- d. Tysiąclecia 33 ob. Franciszkańska33
Przemyśl
- d. Tysiąclecia 35ob. Franciszkańska35
Przemyśl
- d. Tysiąclecia 3537-ob.
Franciszkańska
35-37
Przemyśl
- ul. Ratuszowa
Przemyśl
- ul. Kazimierza W.
17
Przemyśl
ul. Serbańska 11
Przemyśl
- ul. Ratuszowa 10a
Przemyśl
ul. Ratuszowa 6

49(115)

10884
10884

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred. (XII-XIII
w.)
2. średniowieczny
1. okres średniowieczny
(XIII-XIV w.)
2. okres nowożytny
1. okres wczesnośredniowieczny
(XII-XIII w.)
2. średniowieczny i nowożytny
1. okres średniowieczny i
nowożytny
1. okres wczesnośred.
( XII – XIII w.)
2. średniowieczny
1. okres wczesnośredniowieczny
(XII-XIII w.)
2. średniowieczny
. okres średniowieczny

51(117)

10884

1. miasto

1. okres wczesnośred.
( XII-XIII w.)
2. okres późnośredniowieczny
1. okres późnośredniowieczny

52(118)

10884

1. miasto

1. okres późnośredniowieczny

53(119)

10884

1. miasto

1. okres nowożytny
( XVI-XVIII w.)

54(120)

10884

1. miasto

1. okres nowożytny
(XVI-XVIII w.)

55(121)

10884
10884

1.miasto
2. miasto
1. miasto

1. okres późnośred.
2. okres nowożytny
1. okres nowożytny

10884
10884
10884

1. miasto

1. okres nowożytny (XVI w.)

1. miasto

1. okres średniowieczny ?

1. miasto

1. okres późnośredniowieczny
wzg. nowożytny (XVI w.? )
1. okres wczesnośred. (XI-XIII
w.)
2. średniowieczny i nowożytny
1. okres średniowieczny
( XIII-XIV w.)
1. okres wczesnośred. i
średniowieczny
2. nowożytny (XVII – XVIII w.)

43

44

45

46
47

50

51

52

53

54

55
56

57
58
59
60

61
62

Przemyśl
- ul. Wodna
– ul. Ratuszowa
Przemyśl
- ul. Wodna 7
Przemyśl
- ul. Kościuszki 2ob. Kolegium
Języków Obcych

47(113)

50(116)

56(122)

57(123)
58(124)
59(125)

1. osada
2. miasto

1. osada
2 .ślad osadnictwa?

60(126)

10884

1 ślad osadnictwa
2. miasto

61(127)

10884
10884

1. miasto

62(128)

1. osada
2.miasto
- zespół kl. o.o.
Bonifratrów
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63

64

65
66
67
68

Przemyśl
- d.ul. Sobińskiego –
ob. Mostowa
– Ratuszowa 1
Przemyśl
- ul. Wodna
–ul. Jagiellońska
Przemyśl
- ul. Wałowa 7-13
Przemyśl
- ul. Jagiellońska 11
Przemyśl
- ul. Jagiellońska
Przemyśl
- Plac Zgody 5

63(129)

10884

1. osada
2 .miasto
- zabudowa

1. okres wczesnośred.
( XII- XIII w.)
2. średniowieczny i nowożytny

64(130)

10884

65(131)

10884
10884
10884
10884

1. miasto
2. miasto
- zabudowa
1. miasto
2. miasto
1. miasto

1. okres średniowieczny
2. okres nowożytny
( XIX – XX w.)
1. okres średniowieczny
2. nowożytny
1. okres średniowieczny?

1. miasto ?

1. okres nowożytny

1. ślad osadnictwa
2. cmentarzysko
szkieletowe
1. osada
2. cmentarz
szkieletowy
1. cmentarzysko
szkieletowe ?
1. cmentarzysko
szkieletowe

1. okres średniowieczny
2. późnośredniowieczny

1. okres średniowieczny (XIVXV w.)

66(132)
67(133)
68(134)

69

Przemyśl
- ul. Kopernika 15

69(135)

10884

70

Przemyśl
ul. Kopernika14
Przemyśl
d.pl.Dąbrowszczakó
w – ob.pl. Legionów
Przemyśl
d.pl.Dąbrowszczakó
w –ob.pl.Legionów 5
Przemyśl
- ul. Mickiewicza 10
Przemyśl
- Plac na Bramie 8
Przemyśl
- ul. Słowackiego 18
Przemyśl
- ul. Słowackiego
- dawna cegielnia
Teicha
A-122/123
Przemyśl
-ul. Łukasińskiego
14,16,18
– ul. Sierakowskiego
14
A-115/554

70(136)

10884
10884

71

72

73
74
75
76

77

78

79

80

Przemyśl
- d.ul. 1 Maja – ob.
ul. Dworskiego 96
Przemyśl
- ul. Grunwaldzka
106 - ul.
Przybyszewskiego
15-16
Przemyśl ul.
Goszczyńskiego

71(137)

1. okres średniowieczny
(XII – XIV w.)
2. późnośred. i nowożytny
1. okres wczesnośred.

72(138)

10884

1. ślad osadnictwa

1. schyłek paleolitu

73(139)

10884
10884
10884
10884

1. osada
2. miasto
1.cmentarz
szkieletowy
1. ślad osadnictwa
2. osada
1. obozowisko

1. okres wczesnośred. (XII –
XIV w.) 2. nowożytny
1. okres późnośredniowieczny i
nowożytny ( XV-XVIII w.)
1. KPL – neolit
2. okres średniowiecza
1. przemysł wschodniograwecki - górny paleolit

77(143)

10884

1.osada
2. osada
3. ślad osadnictwa
4. osada
5.ślad cmentarzyska
szkieletowego?

78(144)

10884

1.ślad osadnictwa?

1. KCWR – neolit
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. okres wpł. rzymskich
4.okres wczesnośredniowieczny
(XI –XII w.)
5. okres nowożytny?
1. neolit? (śr.faza)

79(124)

10883

1. cmentarzysko
szkieletowe

1. okres wczesnośred. (XI-XII
w.)

80(129)

10883

1.ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa

1. epoka brązu/wcz. ep. żelaza
2. okres prahistoryczny
3. okres wczesnośred.
4. okres nowożytny

74(140)
75(141)
76(142)
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81

Przemyśl
- d. ul. Pstrowskiego
– ob. Bpa. Glazera

81(130)

10883

82

Przemyśl
- d. ul. Pstrowskiego
– ob. bpa.Glazera
Przemyśl
- ul. Rycerska 9a

82(131)

10883

83(132)

10883

84

Przemyśl
- ul. Puławskiego 11 i
23 – Kazanów

84(145)

10884

85

Przemyśl
- ul. Cicha
Zakopiańska 28Budy
Przemyśl
- ul. 3-Maja 30
Przemyśl
- ul.3-Maja 18
Przemyśl
- ul. Krasińskiego 7
A-487

85(146)

86(147)

Przemyśl
- ul. Krasińskiego 2123 – Kosynierów
1,9,11
Przemyśl
-ul. Krasińskiego 49
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
-w Sanie
Przemyśl
-w Sanie
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w Sanie

89(150)

10884

90(151)

10884
10883
10883
10883
10883
10884
10884
10884
10884
10884
10884

83

86
87
88

89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

87(148)
88(149)

91(111)
92(112)
93(113)
94(114)
95(152)
96(153)
97(154)
98(155)
99(156)
100(157)

1.grób szkieletowy
2.ślad osadnictwa
(grób?)
3. osada
4.osada
1. ślad osadnictwa
2. cmentarzysko
szkieletowe
1.osada
2 osada
3. osada
4.cmentarzysko
szkieletowe –
Węgrów- „staromadziarskie”
1.cmentarzysko?
2. cmentarzysko
szkieletowe

1.KCS-późny neolit
2. k. przeworska – okres
wpł.rzymskich
3. okres wczesnośred.
4. okres późnośred.
1. okres wczesnośred.
2. okres wczesnośred. (X-XII
w.)
1. CLP- wczesny neolit
2. gr. tarnobrzeskaep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. k. przeworska – (wpł. k.
czerniachowskiej) – okres
późnorzymski
4. X w.
1. okres wpływów rzymskich
2. wczesnośred. (XI-XII w.)

10884

1. osada

1. CLP neolit

10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa?
2. miasto
1. ślad osadnictwa

1. okres średniowieczny
2. nowożytny
1 okres średniowieczny

1. ślad osadnictwa
2. Osada?
3. cmentarzysko
szkieletowe
4. Osada
1.osada

1.okres lateński
2 wczesnośred. (X/X-XI w.)
3.wczesnośred. (XI-XII w.)
4.wczesnośred. (XII-XIII w.)

1 cmentarzysko
szkieletowe
1 ślad osadnictwa

1. okres wczesnośredniowieczny
(XI-XII w.)
1. KPL – neolit środkowy

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1.neolit późny
2. neolit
1. CLP – wczesny neolit

1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa?

1. epoka kamienia /wczesna
epoka brązu
1. okres wczesnośredniowieczny
(XII-XIII w.)
1. neolit

1. ślad osadnictwa?

1. neolit

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa ?

1. okres wczesnośredniowieczny
(XII – XIII w.)
1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa ?

1 okres późnośredniowieczny

1.ślad osadnictwa
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1. okres wczesno – i
późnośredniowieczny (XI – XIV
w.)
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101
102

103
104
105
106
107

108

Przemyśl
- Koryto Sanu
Przemyśl
- w Sanie, rej.
ul. Wilsona
– Sanowej
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- ul. B. Chrobrego
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

101(158)
102(159)

103(160)
104(161)
105(162)
106(163)
107(164)

10884
10884

10884
10884
10884
10884
10884

1. neolit – KCS ( późna faza)

1. ślad osadnictwa?

1. EB (XIII-XII w. p. n. e)

1. ślad osadnictwa?

1. EB

1. ślad osadnictwa

1. neolit

1. osada
2. osada
1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny
2. okres nowożytny
1. okres prahistoryczny

1. ślad osadnictwa
2. osada
1. ślad osadnictwa
2. osada
1. ślad osadnictwa

1. k.przeworska – okres
wpływów rzymskich ?
2. okres nowożytny
1. okres prahistoryczny
2. okres nowożytny
1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa

1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa
2 ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. neolit
2. okres nowożytny
1. neolit

1. ślad osadnictwa
2. osada
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

108(165)

114

Przemyśl
- w KESA

114(171)

10884

1. ślad osadnictwa
2. osada
3 ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa

115

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- Cegielnia II (d.
Buszkowice st.2)
Przemyśl
- Cegielnia I (d.
Buszkowice st.1)

115(172)

10884
10884

1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny
2. k. łużycka – EB
3. okres wczesnośredniowieczny
(VIII – X w.)
4. okres nowożytny
1. neolit
2. k. łużycka – EB
3. k. przeworska – okres
wpływów rzymskich
4. okres wczesnośred.
1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa
2. osada

1. paleolit
2. neolit

117(174)

10884

1. górny paleolit
2. okres prahistoryczny

Przemyśl
- ul. Emilii Plater
Przemyśl
- pole Marii Chmaj,
Przemyśl ul.
Ceramiczna 1
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

118(175)

10884
10884

1. poziom z
materiałem
paleontologicznym
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny

1. osada
2. osada

1. k. łużycka –EB/H
2. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.
(XI-XII w.)
1. okres prahistoryczny

1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny

109
110
111
112
113

116

117

118
119

120
121
122

109(166)
110(167)
111(168)
112(169)
113(170)

116(173)

119(176)

120(177)
121(178)
122(179)

10884
10884
10884
10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa?

10884
10884
10884
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123

Przemyśl
-lewa terasa WiaruPrzekopana
A-558
Przemyśl
- ul. Piaskowa,
lewobrzeżna terasa w
widłach Wiaru i Sanu
- Przekopana
Przemyśl
- na E od zakola
starorzecza Sanu Przekopana
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

123(180)

10884

1. osada
2. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.
(XII – XIII w.)
2. okres późnośred.?

124(181)

10884

1. osada
2. osada

1. k.przeworska – okres
wpływów rzymskich
2. okres wczesnośred.
(śr.faza)

125(182)

10884

1. ślad osadnictwa

1. EB

126(162)

10984
10984
10984

1. osada

1. okres średniowieczny

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- pole Kazimierza
Nowskiego na N
stoku wzniesienia nad
doliną Wiaru ok. 200
m na W od wsi
Krówniki

129(165)

1. ślad osadnictwa
2. osada
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. osada
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. osada
2. osada
3. ślad osadnictwa
4. osada
5. osada
6. osada
7. ślad osadnictwa

131

Przemyśl
-w KESA

131(167)

10984

132

Przemyśl
- d.Krówniki-Kozaki

132(168)

10984

133

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

133(169)

10984
10984

135

Przemyśl
- w KESA

135(171)

10984

136

Przemyśl
- w KESA

136(172)

10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. osada
5. ślad osadnictwa
6. ślad osadnictwa

137

Przemyśl
- w KESA

137(173)

10984

1. osada
2 .osada
3. osada
4. osada
5. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
1. okres prahistoryczny
2. okres wczesnośred.
3. okres średniowieczny
1. okres prahistoryczny
2. wczesnośred.
1. neolit
2. gr. tarnobrzeska? ep.brązu/wcz.ep.żelaza?
3.k.przeworska? – okres
wpływów rzymskich ?
4. okres prahistoryczny
5. okres wczesnośred.
6. okres późnośred.
7 okres nowożytny
1. okres prahistoryczny?
2. okres średniowieczny
3. okres nowożytny
1. neolit
2. okres prahistoryczny
3. okres wczesnośred.
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
1. neolit
2. okres prahistoryczny
3. okres średniowieczny
1. neolit?
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. okres prahistoryczny
1. neolit
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. k.przeworska? – okres
późnorzymski
4. okres prahistoryczny
5. okres wczesnośred.
6. okres średniowieczny
1. neolit
2. wcz.ep.brązu
3. gr. tarnobrzeska – ep.brązuwcz.ep.żelaza
4. okres prahistoryczny
5. okres średniowieczny

124

125

126
127
128

129
130

134

127(163)
128(164)

130(166)

134(170)

10984
10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. osada
2. osada
3. osada
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. osada
2. osada
3. osada
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138

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- Bakończyce
Przemyśl
- w KESA

138(174)

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
-d.Nehrybka st.7-pole
Józefa Piotrowicza i
Eugeniusza
Jodłowskiego

141(177)

143

Przemyśl
- w KESA

143(179)

10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. osada

144

Przemyśl
- w KESA

144(180)

10984

145

Przemyśl
- w KESA

145(181)

10984

146

Przemyśl
- teren cegielni(d.
Nehrybka)
Przemyśl
- ul. Słowackiego 117
(d. Pikulice st.1)
Przemyśl
- ul. Słowackiego
-Herburtów
(d. Pikulice)

146(182)

10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. osada
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. osada
1. obozowisko
2. ślad osadnictwa

147(183)

10984

1. obozowisko
2. osada?

148(184)

10984

1.ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. osada
5. osada
6. ślad osadnictwa

149

Przemyśl
- w KESA

149(185)

10984

150

Przemyśl
w KESA
Przemyśl
w KESA

150(186)

10984
10984

1. ślad osadnictwa
2 .ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
5. ślad osadnictwa
1. Osada
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. osada
3. osada
4. ślad osadnictwa
5. ślad osadnictwa

139
140

141
142

147

148

151

139(175)
140(176)

142(178)

151(187)

10984
10984
10984
10984
10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
1. EB?

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. ep. kamienia/wczesna EB
2. okres wpł. rzymskich
3. okres prahistoryczny
1. okres prahistoryczny

1. osada
2 .osada
3. osada
4 .osada
5. osada
6. osada
7.ślad osadnictwa

1. neolit
2. wczesna EB
( k. Monteoru?)
3. gr. tarnobrzeska – ep.brązuwcz.ep.żelaza
4 .k.przeworska – późny okres
wpływów rzymskich
5. okres wczesnośredniowieczny
(środ. faza)
6.okres wczesnośred.
7. okres średniowieczny
1. k.przeworska – okres
późnorzymski
2. okres prahistoryczny
3. okres późnośredniowieczny
1. ep. kamienia/wczesna EB
2. okres prahistoryczny?
3. okres wczesnośredniowieczny
4. okres późnośredniowieczny
1. EB /wcz.ep.żelaza
2. okres prahistoryczny
3. okres późnośredniowieczny
1. górny paleolit
2. k.przeworska – późny okres
wpływów rzymskich
1 .górny paleolit
2. neolit

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

1. ep. kamienia/wczesna EB
2. neolit?
3. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
4. okres prahistoryczny
5. okres późnośredniowieczny
6. okres nowożytny
1. ep. kamienia/wczesna EB
2. KCS? –neolit późny
3. okres prahistoryczny?
4. okres późnośred.
5. okres nowożytny
1. okres późnośredniowieczny
2. okres nowożytny
1. ep. kamienia/wczesna EB
2. neolit
3. okres prahistoryczny
4. okres późnośred.
5. okres nowożytny
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152

Przemyśl
w KESA

152(188)

10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. osada
4. ślad osadnictwa
5. ślad osadnictwa

153

Przemyśl
w KESA

153(189)

10984

1. ślad osadnictwa
2. osada
3. ślad osadnictwa
4. osada
5. ślad osadnictwa

154

Przemyśl
w KESA
Przemyśl
- w KESA

154(190)

10984
10984

1. osada

156

Przemyśl
- w KESA

156(192)

10984

157

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

157(193)

10984
10984

155

158

155(191)

158(194)

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4 .ślad osadnictwa

159

Przemyśl
- w KESA

159(195)

10984

1 .ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
1. osada
2. ślad osadnictwa
3. osada
4 .ślad osadnictwa
5. ślad osadnictwa
6. ślad osadnictwa

160

Przemyśl
- Pole Michała Steca i
Józefa
Więckowskiego
(d. Pikulice st.6)

160(196)

10984

161

Przemyśl
- w KESA

161(197)

10984

1. osada
2. osada
3. osada
4. osada
5.osada
6 .osada
7 .ślad osadnictwa

162

Przemyśl
- w KESA

162(198)

10984

163

Przemyśl
- w KESA

163(199)

10984

164

Przemyśl
- w KESA

164(200)

10984

1. ślad osadnictwa
2 .ślad osadnictwa
3 .ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2 .osada
3.osada
1 .ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

1. ep. kamienia/wczesna EB
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. okres prahistoryczny
4. okres późnośred.
5. okres nowożytny
1. ep. kamienia/wczesna EB
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. k.przeworska – okres
wpływów rzymskich
4. okres prahistoryczny
5 okres późnośred.
1. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
1. ep. kamienia
/wczesna EB
2. okres nowożytny
1. neolit
2 .okres średniowieczny
3.okres nowożytny
1 .ep. kamienia/wczesna EB
2. okres prahistoryczny
1 .EB/wczesna epoka żelaza
2.okres wczesnośred.
3 .okres średniowieczny
4. okres nowożytny
1. okres prahistoryczny
2 .okres wczesnośredniowieczny
3 .okres średniowieczny
4 .okres nowożytny
1. EB /wcz.ep.żelaza
2 okres wpływów rzymskich?
3. okres prahistoryczny
4. okres wczesnośred.
(VIII-IX w.)
5 .okres wczesnośred.
6. okres średniowieczny
1 .neolit
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. k.przeworska – okres
wpływów rzymskich
4. okres prahistoryczny
5. okres wczesnośred.
(VIII-IX w.)
6 .okres wczesnośred.
(XI-XIII w.)
7.okres średniowieczny
1. ep. Kamienia /wczesna EB
2.okres prahistoryczny
3 .okres wczesnośred.
4 .okres średniowieczny
1. neolit
2 .EB/wcz.ep.żelaza
3 .okres prahistoryczny
1.ep. kamienia/wczesna EB
2. okres późnośred. ?
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165

Przemyśl
- w KESA

165(201)

10984

166

Przemyśl
- w KESA

166(202)

10984

167

Przemyśl
- w KESA

167(203)

10984

1.ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa

168

Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka

168(204)

10984
10984

1.ślad osadnictwa
2. osada
1. ślad osadnictwa
2 .ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4 .ślad osadnictwa

Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka

170(206)

10984
10984

1. ślad osadnictwa

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

172(208)

176

Przemyśl
- w KESA

176(212)

10984

177

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

177(213)

10984
10984
10984
10984
10984
10984

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. Osada
2 .ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

Przemyśl
- w KESA

183(220)

10984

1 .ślad osadnictwa

169

170
171

172
173
174
175

178
179
180
181
182

183

169(205)

171(207)

173(209)
174(210)
175(211)

178(214)
179(215)
180(216)
181(218)
182(219)

10984
10984
10984
10984

1 .ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1 .osada
2 .osada
3. osada
4 .ślad osadnictwa

1 .okres prahistoryczny?
2 .okres wczesnośred.
3. okres późnośred.
1. neolit
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. okres prahistoryczny
4.okres późnośredniowieczny
1.ep. kamienia
/wczesna EB
2. okres późnośred.
3. okres nowożytny
1. okres wczesnośred.
2.okres późnośred.
1.ep. kamienia/
wczesna EB
2. k. mierzanowicka – wczesna
EB
3. okres prahistoryczny
4 .okres późnośred.?
1.neolit

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

1. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
2. okres prahistoryczny

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1.EB/wcz.ep.żelaza
2. okres prahistoryczny
1 .okres prahistoryczny

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3 .ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa

1 .okres prahistoryczny
2 .okres nowożytny
1. neolit
2. okres późnośredniowieczny
3. okres nowożytny
1.ep. kamienia/
wczesna EB
2. neolit?
3 .okres późnośred.
1 .EB/wcz.ep.żelaza
2. okres prahistoryczny
1 .neolit
2. okres prahistoryczny
1 .ep. kamienia/wczesna EB

1 ślad osadnictwa
2 ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. Osada
3.Osada
4.Osada

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

1ep. kamienia/wczesna EB
2 neolit
1 .okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
1.ep. kamienia/
wczesna EB
2 .neolit
3 .EB /wcz.ep.żelaza
4. okres prahistoryczny
1.ep. kamienia
/wczesna EB
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184

Przemyśl
- skłon E Zniesienia,
okolice Kopca
Tatarskiego

184(221)

10984

1 .Osada
2 .Osada
3. Osada
4. Osada
5. Osada
6.ślad osadnictwa

185

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

185(222)

10984
10984
10984

1. Osada
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

188

Przemyśl
- w KESA

188(225)

10984

189

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- Prałkowce

189(226)

10984
10983

191

Przemyśl
- d. Prałkowce st.2

191(91)

10983

192

Przemyśl
- d. Prałkowce st.1

192(92)

10983

193

Przemyśl
- Prałkowce
Przemyśl
- Prałkowce
Przemyśl
- Zielonka

193(93)

10983
10983
10983

Przemyśl
- KESA
Przemyśl
- KESA
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka

196(96)

186
187

190

194
195

196
197
198
199
200
201

186(223)
187(224)

190(90)

194(94)
195(95)

197(97)
198(98)
199(99)
200(100)
201(101)

10983
10983
10983
10983
10983
10983

1. ślad osadnictwa

1 .neolit
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3.okres prahistoryczny
4. okres wczesnośred.
5. okres średniowieczny
6. okres nowożytny
1. neolit
2 .okres średniowieczny
1. ep. kamienia/
wczesna EB
1. neolit?
2.ep.brązu/wcz. ep.
żelaza
3. okres średniowieczny
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
3. okres nowożytny
1. okres średniowieczny
2. okres nowożytny
1.wczesnośred.
2. okres późnośredniowieczny
3 okres nowożytny
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
3. okres nowożytny
1. neolit
2. ep. kamienia
/wczesna EB
3.EB/wcz.ep.żelaza
4. k.przeworska? – okres
wpływów rzymskich?
5. okres prahistoryczny
6. okres średniowieczny
7. okres nowożytny
1. neolit

1. Kopiec ziemny

1. chronologia nieokreślona

1. Obozowisko
2. Osada
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa

1. ep. kamienia
/wczesna EB
2. okres prahistoryczny
3. k.przeworska – okres
późnorzymski
4 .okres wczesnośred.
1 ep. kamienia/wczesna EB
2 okres średniowieczny
1. okres prahistoryczny
2.okres nowożytny
1 .ep. kamienia/wczesna EB

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. Osada
3. Osada
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. Osada
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
5. Osada
6. Osada
7. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2 .osada
3. ślad osadnictwa

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

. ep. kamienia/wczesna EB
2. okres średniowieczny
1. neolit
2. okres prahistoryczny
1. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
2. okres prahistoryczny
3. okres średniowieczny
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202

Przemyśl
- Zielonka

202(102)

10983

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

203

Przemyśl
- Zielonka

203(103)

10983

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. osada
4. ślad osadnictwa
5. osada
6. osada

204

Przemyśl
- Zielonka

204(104)

10983

1. ślad osadnictwa
2. osada
3. ślad osadnictwa

205

Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
-ul. Grunwaldzka
- Kmiecie

205(105)

10983
10883

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2 .ślad osadnictwa
3. osada
4. osada
5. ślad osadnictwa

Przemyśl
- pole Adama
Szwejkowskiego
Przemyśl
- pole Marii
Bębnowicz
( d. Ostrów st.1)
Przemyśl
- w KESA

207(120)

10883

208(115)

10883

209(116)

10883

1. osada
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

206

207

208

209

206(121)

210

Przemyśl
- w KESA

210(117)

10883

211

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

211(118)

10883
10883
10883
10883

215

Przemyśl
- w KESA

215(125)

10883

216

Przemyśl
- w KESA

216(126)

10883

217

Przemyśl
- w KESA

217(127)

10883

218

Przemyśl
- w KESA

218(128)

10883

212
213
214

212(119)
213(122)
214(123)

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2 .osada
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. osada
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
1.osada
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
. ślad osadnictwa
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1. gr. tarnobrzeska? –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza?
2. okres prahistoryczny
1. neolit
2. k. trzciniecka?- II okres EB
3. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
4. okres prahistoryczny
5. okres wczesnośred.
6. okres późnośred.
1. ep. kamienia
/wczesna EB
2. okres prahistoryczny
3. okres wczesnośred.
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
1. neolit
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. okres wczesnośred.
4. okres średniowieczny
. okres nowożytny
. okres wczesnośredniowieczny
2. okres średniowieczny
3. okres nowożytny
1. okres prahistoryczny
2. okres późnośredniowieczny
3. okres średniowieczny
4. okres nowożytny
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
3. okres nowożytny
1. ep. kamienia/
wczesna EB
2.neolit
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
1 .okres średniowieczny
2. okres nowożytny
1. okres wczesnośred.
2. okres średniowieczny
1. okres prahistoryczny
2. okres wczesnośred.?
3. okres późnośred.
1. neolit?
2 .okres późnośredniowieczny
3. okres nowożytny
1. ep. kamienia/wczesna EB
2. gr. tarnobrzeska –
ep.brązu/wcz.ep.żelaza
3. okres prahistoryczny
4. okres późnośred.
1. gr. tarnobrzeska – ep.brązu
2. okres prahistoryczny
3. okres wczesnośred.?
4. okres późnośred.
1. okres średniowieczny
2. okres nowożytny

111

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

219

Przemyśl
- w KESA

219(133)

10883

220

Przemyśl
- w KESA

220(134)

10883

221

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

221(135)

10883
10883
10883

224

Przemyśl
- w KESA

224(138)

10883

1 ślad osadnictwa
2. osada
3. ślad osadnictwa

225

Przemyśl
- w KESA

225(139)

10883

1. ślad osadnictwa
2. osada

226

Przemyśl
- w KESA

226(140)

10883

227

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA

227(141)

10883
10883
10883
10883

Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- w KESA
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- Kruhel Mały
Przemyśl
- nie oznaczone
( Przemyśl -okolice)
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- okolice

231(145)

222
223

228
229
230

231
232
233
234
235
236
237

238
239
240
241

222(136)
223(137)

228(142)
229(143)
230(144)

232(146)
233(147)
234(183)
235(184)
236(185)
237(186)

238(187)
239(188)
240(189)
241(190)

10883
10883
10883
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
4 ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny
2. okres późnośredniowieczny
3. okres nowożytny
1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
3. okres nowożytny
4?
1. ep. kamienia/wczesna EB

1. ślad osadnictwa

1. okres średniowieczny

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. ep. kamienia
/wczesna EB
2. okres prahistoryczny
. okres późnośred.
1. ep. kamienia
/wczesna EB
2. neolit
3. okres prahistoryczny
1. neolit wczesny
2. gr. tarnobrzeska
– EB/wcz.ep.żelaza
1. okres prahistoryczny
2. okres późnośred.
3. okres nowożytny
1. neolit

1. ślad osadnictwa

1. neolit wczesny

1. osada

1. gr. tarnobrzeska – EB

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2 .ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. gr. tarnobrzeska
– EB/wcz.ep.żelaza
2. okres prahistoryczny
3. okres średniowieczny
1. ep. kamienia/wczesna EB
2. okres średniowieczny
1. ep. kamienia/wczesna EB

1. ślad osadnictwa

1. neolit

1. ślad obozowiska

1. przemysł magdaleński –
górny paleolit
1. mezolit

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. schyłkowy paleolit lub
mezolit
1. mezolit

1. ślad osadnictwa

1. mezolit

1. ślad osadnictwa

1. neolit

1. ślad osadnictwa

1. mezolit?

1. ślad osadnictwa

1. mezolit?
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- Wilcze
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- Nad Wiarem
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- Kazanów
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- brzeg Sanu
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- w Sanie
Przemyśl
ul.Kochanowskiego –
Kazanów
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
Winna Góra
Przemyśl
Zniesienie
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- ul. Tatarska
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- ul. Wł. Łokietka 86?
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- nie oznaczone

242(191)
243(192)
244(193)
245(194)
246(195)
247(196)
248(197)
249(198)
250(199)
251(200)
252(201)
253(202)
254(203)
255(204)
256(205)
257(206)

258(207)
259(208)
260(209)
261(210)
262(211)
263(212)
264(213)
265(214)
266(215)
267(216)
268(217)
269(218)
270(219)

10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa

1. schyłkowy paleolit względnie
mezolit
1. schyłkowy paleolit względnie
mezolit
1. neolit ( śr. faza)

1. ślad osadnictwa

1. KCS ( późna faza) neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS ( późna faza) neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS ( późna faza) neolit

1. ślad osadnictwa

1. CLP- neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS ( późna faza) neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS – neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS – neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS – neolit

1 ślad osadnictwa

1. KPL – neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS ( późna faza)
- neolit
1. neolit lub wczesna EB

10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa

1. CLP – neolit

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1.KCS ( środkowa faza)
- neolit
1. KCS? - neolit

1. ślad osadnictwa

1. KPL lub KCS?- neolit

1. ślad osadnictwa

1. KPL – neolit

1. ślad osadnictwa

1. CLP?- neolit

1. ślad osadnictwa

1. KPL – neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCS – neolit

1. ślad osadnictwa

1. KCWR? – neolit

1.ślad osadnictwa

1. wczesna EB

1. ślad osadnictwa

1. k. mierzanowicka
– wczesna EB
1. wczesna EB

1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
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271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

285
286
287
288
289
290
291

292
293
294
295
296
297

Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- Bakończyce
Przemyśl
- d Sielec
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- d Sielec
Przemyśl
- d Sielec
Przemyśl
- Przekopna
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- d. Sielec
Przemyśl
- ul. 3 Maja
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- d. Nehrybka st.1,
między cegielnią
Nehrybka a doliną
Wiaru
Przemyśl
- Winna Góra
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- okolice ?
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- rejon starego koryta
Sanu
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- Kaznów
Przemyśl
- Zasanie
Przemyśl - nie
oznaczone
Przemyśl
- Zasanie

271(220)
272(221)
273(222)
274(223)
275( 224)
276(225)
277(226)
278(227)
279(228)
280(229)
281(230)
282(231)
283(232)
284(233)

285(234)
286(235)
287(236)
288(237)
289(238)
290(239)
291(240)

292(241)
293(242)
294(243)
295(244)
296(245)
297(246)

10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884

10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa

1. k. mierzanowicka
– wczesna EB
1. k. mierzanowicka
– wczesna EB
1. k. trzciniecka
– wczesna EB
1. KCWR lub CLP – neolit

1. ślad osadnictwa

1. CLP? – neolit

1. ślad osadnictwa

1. neolit

1. ślad osadnictwa

1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa
(grób?)
1. ślad osadnictwa

1. KCS – neolit
1. neolit

1. ślad osadnictwa

1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa

1. neolit

1. ślad osadnictwa

1. epoka kamienia

1. ślad osadnictwa

1. neolit

1. ślad osadnictwa

1. neolit?

1. osada?

1. KCWR – neolit

1. Skarb brązowy

1. IV okres EB

1. ślad osadnictwa

1. epoka brązu

1. ślad osadnictwa

1. wczesna epoka żelaza

1. ślad osadnictwa

1. k. łużycka – ep.
brązu/wcz.ep.żelaza
1. k. łużycka?- ep. brązu

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. k. łużyckA - ep.
brązu/wcz.ep.żelaza
2. okres nowożytny
1. okres lateński

1. ślad osadnictwa

1. okres lateński

1. ślad osadnictwa

1. okres wpływów rzymskich

1. ślad osadnictwa

1. okres wpływów rzymskich

1. ślad osadnictwa

1. okres wpływów rzymskich
(III w.)
1. okres wpływów rzymskich

1. skarb monet?
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298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

317
318

319
320
321
322

Przemyśl - okolice –
nad Sanem
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- nie oznaczony
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- Zasanie – Kozaki
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
-nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- okolice
Przemyśl
- nie oznaczone
Przemyśl
- ul. Grodzka
Przemyśl
- ul. Tatarska
Przemyśl - pomiędzy
Wzniesieniem a
zgórzem „Trzech
Krzyży”
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka

298(247)

Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka
Przemyśl
- Zielonka

319(227)

299(248)
300(249)
301(250)
302(251)
303(252)
304(253)
305(254)
306(255)
307(256)
308(257)
309(258)
310(259)
311(260)
312(261)
313(262)
314(263)
315(264)
316(265)

317(106)
318(107)

320(228)
321(229)
322(230)

10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884
10884

1. ślad osadnictwa

1. okres rzymski ( IV w.)

1. skarb monet
arabskich
1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.
1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.
( XII - XIII w.)
1okres wczesnośredniowieczny
(XIII – XIV w.)
1. okres wczesnośred.
( XIII- XIV w.)
1. okres wczesnośred.

1. ślad osadnictwa

1. okres wczesnośred.

1. kurhany ciałopalne

1. okres wczesnośred.

10983
10983

1. ślad osadnictwa

1. okres późnośred.

1. ślad osadnictwa
2. osada
3 .osada
1. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa

1. okres prahistoryczny
2. okres średniowieczny
3 .okres wczesnośred.
1. epoka kamienia/wczesna
epoka brązu
okres średniowieczna

1. ślad osadnictwa

1. okres średniowiecza

1 osada

1. okres wczesnośred.

10984
10984
10984
10984

1 ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
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2.3.)

OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO USTALONA
W OBOWIAZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA PLANACH
MIEJSCOWYCH.

Zasoby dziedzictwa kulturowego chronione są różnorodnymi formami i zapisami.
Równorzędną formą ochrony zasobów kulturowych, funkcjonującą na terenie miasta
Przemyśla, mającą podobny skutek prawny, jak wpis do rejestru zabytków jest wprowadzenie
form ochrony poprzez zapisy w planach miejscowych.
Aktualne w mieście obowiązuje 55 planów miejscowych, z czego w 36 jest mowa o ochronie
zasobów kulturowych. Sposób i zakres ochrony został, dla każdego z planów zapisany
w ustaleniach ogólnych bądź szczegółowych i/lub wprowadzony na załącznikach graficznych
do planów.
Do planów, w których zostały zapisane ustalenia dotyczące ochrony zasobów kulturowych
należą :
1)
mpzp Lipowica I/05,
2)
mpzp Za Szańcami,
3)
mpzp Bielskiego I,
4)
mpzp Pod Fortem,
5)
mpzp Mały Rynek,
6)
mpzp Nad SanemI/05,
7)
mpzp Winna Góra I/05,
8)
mpzp Monte Casino OSK/3,
9)
mpzp Oczka Wodne I/05,
10)
mpzp Sanocka I,
11)
mpzp Stare Miasto I,
12)
mpzp Jagiellońska,
13)
mpzp Garbarze Galeria,
14)
mpzp Śródmieście I,
15)
mpzp Konopnickiej,
16)
mpzp Plac Berka JoselewiczA - Muzeum,
17)
mpzp Rynek,
18)
mpzp Kwartał XXI,
19)
mpzp Parkowa,
20)
mpzp Park Sportowo-Rekreacyjny I,
21)
mpzp Zielonka I,
22)
mpzp Bakończycka I,
23)
mpzp Bakończycka II,
24)
mpzp Bakończycka III/04,
25)
mpzp Słowackiego I/05,
26)
mpzp Akademia Wschodnioeuropejska,
27)
mpzp Lwowska I,
28)
mpzp Lwowska II,
29)
mpzp Strefa Gospodarcza II,
30)
mpzp Batorego I,
31)
mpzp Herburtów I,
32)
mpzp Herburtów III,
33)
mpzp Zasanie I,
34)
mpzp Zasanie II,
35)
mpzp Sielecka I,
36)
mpzp Ostrów I.
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W wymienionych planach zakres przestrzenny ochrony dotyczy:
− pojedynczych obiektów lub zespołów historycznych (są to obiekty mieszkalne
o ciekawych walorach historycznych, architektonicznych oraz estetycznych zarówno
posiadające wpis do rejestru, jak i obiekty zasługujące na zastosowanie
indywidualnych form ochrony, nie posiadające wpisu do rejestru zabytków, zespoły
pałacowo-parkowe, obiekty forteczne Twierdzy Przemyśl oraz inne),
− strefy ochrony krajobrazu (np. fortecznego Twierdzy Przemyśl lub dla zespołów
zabudowy np. Winnej Góry),
− obszary zabudowy.

Rys. Nr 30. Obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską w obowiązujących planach miejscowych.

2.4.) ZABYTKOWE CMENTARZE.
Na terenie objętym administracyjnymi granicami miasta Przemyśla 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). Poprzez usytuowanie na zboczu wzgórza, na mocno sfałdowanym terenie, przeciętym
drogą forteczną (obecnie ulicą Przemysława)obszar ten posiada wyjątkowo dużą atrakcyjność pod względem
krajobrazowym. Nieopodal, nieco na południe, usytuowany jest Ukraiński Cmentarz Wojenny. Po stronie
lewobrzeżnej, w części zachodniej, usytuowany jest zespół Cmentarza Komunalnego wraz z Cmentarzem
Wojennym z I Wojny Światowej dla żołnierzy Armii Austro – Węgierskiej. Pozostałe cmentarze pierwotnie
funkcjonowały, jako wiejskie cmentarzyki (XIX w. i XX w.), obecnie zlokalizowane w granicach
administracyjnych miasta. Należą do nich :cmentarz na Kruhelu Małym, Przekopanej, Wilczu, Sielcu,
Pikulicach.
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Rys. Nr 31. Zabytkowe cmentarze oraz Miejsca Pamięci Narodowej na terenie miasta Przemyśla.

Wykaz zabytkowych cmentarzy:
1) Cmentarz Główny, ul Słowackiego - (II poł. XIX w.), komunalny "stary" czynny, A-414,
2) Stary Cmentarz Żydowski, ul. Rakoczego- (XVI ?),zamknięty,
3) Cmentarz żydowski, ul. Słowackiego- (XIX w.), zamknięty, A-161,
4) Cmentarz Wojenny z I wojny światowej- Na Zniesieniu- (1914 r.),
5) Cmentarz Wojenny z I wojny światowej- Zasański - najstarsza część Cmentarza Zasańskiego,
ul. Bolesława Śmiałego (1915 r.), zamknięty, A-162
6) Cmentarz Zasański komunalny ul. Bolesława Śmiałego (1939 r,) ,czynny,
7) Cmentarz wojskowy , ul. Przemysława- (lata 20 te XX w.), zamknięty,
8) Cmentarz Samobójców, ul. Przemysława, zamknięty,
9) Niemiecki Cmentarz Wojenny, ul.Przemysława,1939-1945 r. (1995 r).czynny,
10) Ukraiński Cmentarz Wojenny, Strzelców siczowych
ul. Kasztanowa- (1920r),
A-675/94,
11) Cmentarz Komunalny, Kruhel Mały-przy kościele rzym-kat. p.w. św. Wojciecha
(k. XIXw.),
12) Cmentarz Parafialny, gr.-kat. ob. rzym-kat ul. Przejazdowa (k. XIX w.) czynny,
13) Cmentarz Grekokatolicki ul. Sielecka (XIX w/XX w.),
14) Cmentarz Parafialny, ul. Wilczańska oraz ul. M. Konopnickiej (p. XX w), czynny,
A-560/83,
15) Cmentarz gr.-kat, ul. Budowlanych, zamknięty,
16) Cmentarz gr –kat ul. Sobótki, zamknięty,
17) Cmentarz gr –kat. przycerkiewny Mariacka (zamknięty),
18) Mogiła z I wojny, ul. Ziemowita zamknięta 1915 r.,
19) Cmentarz epidemiczny ul. Przekopana (pocz. XX w.) zamknięty.
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2.5.) MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ.
Na terenie miasta zlokalizowane są liczne miejsca Pamięci Narodowej z wielu
znaczących dla Polski okresów historycznych
Wykaz Miejsc Pamięci Narodowej:
1) Cmentarz Główny – wspólna kwatera zawierająca ziemię mogił uczestników Powstania
Listopadowego 1831 r. oraz Powstania Styczniowego- 1863 r.,
2) Cmentarz Główny pamiątkowy krzyż 1894r.,
3) Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława- obelisk poświęcony poległym Legionistom Polskim,
4) Pomnik Orląt Przemyskich– poświęcony 17 młodym, poległym w 1918 r. obrońcom polskości
Przemyśla tzw. „Orlętom Przemyskim ,
5) Cmentarz Komunalny na Zasaniu- kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego poległych
w 1946 r. w walkach z UPA,
6) Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława –Grób Nieznanego żołnierza poległego w 1918 r.,
7) Grobowiec Orląt Przemyskich na Cmentarzu Głównym ul. Słowackiego,
8) Grobowiec Ireny Beneszówny na Cmentarzu Głównym,
9) Cmentarz Komunalny na Zasaniu - kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu
1939 r.,
10) Kruhel Wielki – wspólna Mogiła leśniczego Stanisława Wojtowicza i syna Adolfa, którzy zostali
zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich 28 września 1939 r.,
11) Cmentarz Główny grobowiec Jana Gołubickiego ( pseud. Kowalewski),
12) Pomnik jeńców rosyjsko-włoskich w Nehrybce miejsce straceń jeńców na terenie baterii
2 Nehrybka – miejsce kaźni na terenie fortu,
13) Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława- grobowiec Żołnierzy AK – KEDYW,
14) Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława pomnik upamiętniający Żołnierzy AK,
15) Cmentarz Wojskowy przy ul. Przemysława - pomnik upamiętniający Polaków
z Kresów Wschodnich pomordowanych przez NKWD,
16) Kościół Karmelitów - tablica poświęcona pamięci oficerów i policjantów zamordowanych wiosną
1940 r. przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie,
17) Kościół Karmelitów – tablica poświęcona pamięci Polaków wymordowanych na Kresach
Południowo – Wschodnich w latach 1942-1948 przez OUN – UPA,
18) pomnik Krystyna Szykowskiego – na zewnątrz kościoła od strony placu Na Bramie pomnik
zakonnika, który w 1672 r. przewodził mieszczanom Przemyśla w wypadzie na obóz tatarski pod
Komarnicami. Pomnik dłuta rzeźbiarza Zygmunta Trembeckiego, staraniem społeczeństwa
wzniesiony został w 1887 r. w dwusetną rocznice wydarzeń,
19) „Ściana Śmierci” na Małym Rynku przy ul. Poniatowskiego – pod którą hitlerowcy
w dn.31.12.1943 r. rozstrzelali 10 zakładników w odwecie za zabicie przez ruch oporu ich agenta,
20) Budynek przy ul. Krasińskiego – w latach 1941 – 1944 siedziba Gestapo, w latach 1944-1956
siedziba Urzędu Bezpieczeństwa,
21) Tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych w Getcie Przemyskim – tablica
w zamieszczona w szkole podstawowej poświęcona 1580 Żydom zabitym na dziedzińcu szkoły
przy ostatecznej likwidacji getta przemyskiego,
22) Obelisk żołnierzy AK przy ul. Armii Krajowej,
23) Plac Legionów, Tablice upamiętniające ofiary faszyzmu, Polaków mieszkańców ziemi
przemyskiej wywiezionych na Sybir 10.11.1940r. oraz tablica upamiętniająca rocznicę
zwycięstwa nad faszyzmem.
24) pomnik Jana Pawła II – pomnik wzniesiony w 2008 r., poświęcony papieżowi,
25) miejsce straceń przy ul. Lwowskiej – na terenie Stacji Kontroli Pojazdów miejsce. pamięci
narodowej – fragment ściany, po spalonej przez żołnierzy AK fabryki wozów dla Wermachtu
w lutym 1943 r. W odwecie Niemcy pod ścianą fabryki rozstrzelali 10 zakładników.
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2.6.) OBIEKTY MILITARNE.
1) BUDOWNICTWO OBRONNE.
a) ZAMEK
Najstarszą murowaną budowlą obronną jaka powstała na terenie Przemyśla jest zamek
zbudowany przez Kazimierza Wielkiego około 1340 r. Powstał on prawdopodobnie na
miejscu wcześniejszej budowli drewnianej. Obecna forma zamku jest wynikiem licznych
procesów przebudowy i modernizacji na przestrzeni wieków.
b) OBWAROWANIA MIEJSKIE.
Najstarsze obwarowania miejskie zlokalizowane były wzdłuż pierwotnych granic
miasta i miały charakter drewniano – ziemny. W okresie polokacyjnym powierzchnia miasta
wzrosła a wraz z tym zjawiskiem zmienił się zasięg obwarowań. Kolejne nowożytne
murowane obwarowania powstawały na przestrzeni XVI -XVII w. i prezentowały bastejowy
typ fortyfikacji. Do dziś zachowały się fragmenty murów za klasztorem o.o. Karmelitów,
wzdłuż ul. Basztowej, ul. Słowackiego, częściowo ul. Jagiellońskiej i ul.Waygarta. Ustalenie
przebiegu obwarowań na odcinkach: południowo – zachodnim od klasztoru o.o. Karmelitów
do ul. Grodzkiej, północnym i północno - wschodnim wzdłuż Sanu i częściowo
ul. Jagiellońskiej z powodu silnego zatarcia układu jest problematyczne. Nie zachowały się
również bramy i baszty oraz w większości murowane kurtyny. Do zachowanych należą
nieliczne relikty kurtyn po stronie wschodniej i południowej Starego Miasta. Układ
fortyfikacji Przemyśla stanowi przykład przekształcenia umocnień ziemnych w narys
nowożytnych fortyfikacji murowanych.
c)

TWIERDZA PRZEMYŚL .
Twierdza Przemyśl była jedynym z największych przedsięwzięć fortyfikacyjnych
Monarchii Habsburgów. Zaborcy docenili kluczowe położenie Przemyśla w tzw. Bramie
Przemyskiej i jego naturalne walory obronne. Przemyśl miał odegrać rolę przyczółka
mostowego broniącego dostępu do Wiednia, jako jeden z elementów rozległej linii obronnej.
Budowana była przez prawie 100 lat, od czasu rozpoczęcia prac projektowych na początku
XIX wieku, aż po I wojnę światową, kiedy odegrała kluczową rolę w walkach Wielkiej
Wojny. 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. Przedpola Twierdzy i miejsca z nią związane
znajdują się w prawie wszystkich gminach powiatu przemyskiego. 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.
Twierdza Przemyśl jest olbrzymim kompleksem obiektów fortyfikacyjnych,
z charakterystyczną, świadomie projektowaną zielenią, systemami dróg fortecznych, bram,
lotniskami, mostami kolejowymi i stacjami oraz z całym zapleczem Twierdzy znajdującym
się głównie na terenie miasta. Składają się na to zespoły koszarowe, magazyny, wytwórnie
budowane dla potrzeb wojska (np. wytwórnia konserw), szpitale, budynki administracji,
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budynki o charakterze reprezentacyjnym (np. kasyno garnizonowe z bramą reprezentacyjną),
a także stajnie wojskowe z ujeżdżalnią, strzelnice i pola ćwiczeń. Na przedpolach Twierdzy
zachowały się projektowane pola bitew. W czasach budowy twierdzy Przemyśl przeżył swój
kolejny rozkwit. Cały układ przestrzenny miasta oraz inwestycje miejskie podporządkowane
zostały tej inwestycji. Częściowo zmieniono pewne elementy układu urbanistycznego
w związku z budowa nowej drogi cesarsko-królewskiej - m.in. wyburzono zachodnią pierzeję
rynku, ratusz, części murów obronnych. Jednocześnie budowa Twierdzy stała się głównym
czynnikiem wielkiego rozkwitu miasta na przełomie XIX/XX wieku, które uzyskało nowy
status nie tylko ważnego ośrodka wojskowego, lecz także gospodarczego, handlowego
i kulturalnego.
Tab. Nr 22. Ewidencja Twierdzy Pierścieniowej Przemyśl — Fortyfikacje Rdzenia Twierdzy „obwód NOYON”. zgodnie z
Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016
Obiekt

Ulica

Datowanie

Szaniec 3,. GARBARZE”

Szańcowa

Szaniec S 2” WILCZE”

Szańcowa

Szaniec S 1 POBEREŻE”

Szańcowa

Szaniec S l/l „. POBEREŻE
- KLESZCZE”. tzw.
Kleszcze Rogniata

Szańcowa

1873 - 1880.

Jasińskiego

1873 - 1880.
wbudowanie schronu
bojowego linii
Mołotowa -1940
1880 - 1887. cz. rozebrany
ok. 1920- 1930. wbudowanie
schronu bojowego
linii Mołotowa -1940
1873- 1880

Zamoyskiego

1873- 1880

Batorego

ok. 1890,
zmodernizowany ok. 1900 1910.
przebud. ok. 1930
1880 - 1887. cz.
rozebrany ok. 1920 -1930.
wbudowanie 2
schronów bojowych tinii
Mołotowa 1940
1873 - 1880
k. 1880,
cz. zniwelowany,

Szaniec S l/2 „. POBEREŻE
- PIŁA”

Szańcowa

Fort N XX „.
PRZEKOPANA”

Sienna

Brama Krównicka
Szaniec SZ 12
„LEMPARTÓWKA”

1873 - 1880.
zmodernizowany ok. 1900 1910.
wbudowanie schronu
bojowego linii
Mołotowa -1940
1873 – 1880.
zmodernizowany ok. 19001910.
wbudowanie schronu
bojowego linii
Mołotowa -1940
1873 - 1880.
wbudowanie schronu
bojowego linii
Mołotowa -1940

Fort N XXI a,, KANAŁ”

Fort N XXI „.
BAKOŃCZYCE”

Słowackiego

Brama Dobromilska

Słowackiego

Szaniec N XXI a „JAMKI”

Przemysława
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Materiał

Nr
rejestru

ziem.beton.

ziem.beton.

ziem mur.beton .
ziem.

ziem.beton.

ziem.mur.
mur.
ziem.
mur. ziem.

mur. ziem.
mur.
ziem.mur. -
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Szaniec N XVI a
„LABORATORIUM”
Szaniec N XVI b
„TATARSKI KOPIEC”
Zespół wojennego
magazynu prochu nr 1 magazyn prochu

Grochowska
Kupaly
Piastowska

Strzelnica wojskowa

Przemysława

Szaniec N XVI b nowa
bateria ZNIESIENIE”

Przemysława

Fort N XVI „ZNIESIENIE”

Przemysława

Brama „NA ZNIESIENIU”
Szaniec N XVI bramy
„ZNIESIENIE”
Szaniec N XVI a
BATERIA”
Szaniec SZ 9
KRZEMIENIEC”

Przemysława

Fort N XVI c TRZY
KRZYŻE” — cz. wschodnia

dzielnica
Krzemieniec

Fort N XVI c TRZY
KRZYŻE” — cz. zachodnia

dzielnica
Krzemieniec
L. Pasteura i na
terenie Parku
Miejskiego

Brama sanocka górna
Brama sanocka dolna z
wartownią

wbudowanie schronu
bojowego linii
Mołotowa ok._1940
ok. 1854 - 1857 (?).
zmodernizowany ok. 1880.
cz. zniwelowany po 1 975
1873 - 1880
ok. 1890,
zapewne wysadzony 1915.
cz. rozebrany
1873-1887.
zmodernizowana 1941 - 1944
ok. 1900— 1910
Szaniec obozu warownego
1854 - 1857.
przebud. 1880 - 1887.
zmodernizowany ok. 1900 1910.
wysadzony 1915.
cz. rozebrany ok. 1920 - 1930
1873 - 1880
1873 - 1880.
cz. zniwelowany po 1975

beton.

ziem.-mur.
ziem.-mur.
beton ziem.
beton ziem.
ziem.

beton ziem.

mur.
ziem.

ok. 1853- 1855

ziem.

1873- 1880

ziem.

1855 jako kleszcze.
przebud. 1880 i ok. 19031914
1873 - 1880.
przebud. ok.1903-1914
1873 - 1880

ziem-mur
ziem-mur .
mur.

Wybrzeże
Kościuszki
Grunwaldzka i
Bielskiego

1873 - 1880.
zmoderniz. ok.1900
1873 - 1880.
cz. zniwelowany po 1975
1873 - 1880.
cz. zniwelowany 1950

ziem.

Szaniec N XVII a
BROWAR”

Malawskiego

1873 - 1880

ziem.mur.

Brama NA OSTROWIU”

Szańce

Szaniec SZ 7
Szaniec SZ 6

Szaniec kleszczowy SZ S
bramy NA OSTROWIU”
Szaniec N XVII b
DYNAMIT”
Prochownia NA
OSTROWIU” (magazyn
dynamitu)
Szaniec N XVIII a
STRZELNICA”
Fort N XVIII b
„GŁĘBOKA”

Sanocka

Szańce
Szańce

ok. 1880.
cz. rozebrana ok.1960
1873 - 1880.
cz. zniwelowany po 1975
1873-1880

mur.

ziem.

mur.
ziem.-mur.
ziem.mur.
ziem.

Bielskiego

1873-1880.
rozbiórka budynków po 1945

Szańce

1873 - 1880

ziem. mur.

Szańce

1880 - 1887.
przebud. ok. 1900 -1910.
wysadzony l9l

ziem.mur.
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Brama „NA LIPOWICY”

Wysockiego

Szaniec kleszczowy bramy
„NA LIPOWICY”

Wysockiego

Fort N XVIII” LIPOWICA”

Armii Krajowej

Szaniec SZ 4 „LIPOWICA”

Armii Krajowej

Szaniec N XVIII c „LAS”

Armii Krajowej

Zespół strzelnicy wojskowej
i wojskowego laboratorium
artyleryjskiego - strzelnica
Zespół strzelnicy wojskowej
i wojskowego laboratorium
artyleryjskiego - budynek
zaplecza
Zespół strzelnicy wojskowej
i wojskowego laboratorium
artyleryjskiego - budynek
zaplecza
Fort N XIX „ WINNA
GÓRA”

Fort 13 „ŁAPAJÓWKA”

Fort 2 „NEHRYBKA”

Fort 3 A “KRUHEL”

Fort 3 „B KRUHEL”

Fort 3 C „ KRUHEL

Fort W XVII „OSTRÓW” pierwotnie 4 i 5

Paderewskiego

cz. rozebrany ok. ok. 19201930 (front obrony bliskiej)
1873 - 1880.
cz. rozebrany 1939- 1945
1873 - 1880.
cz. zniwelowany po 1975
1880 -1887.
wysadzony 1915.
cz. rozebrany ok. 1920-1930
1873 - 1880
1873 - 1880.
rozbiórka schronów ok. l920 l930
cz. zniwelowany po 1975
1873 - 1887.
zmodernizowany 1940-1944 i
po 1950

mur.
ziem. mur.
ziem.mur.
ziem.
ziem.mur.
ziembeton. drewn.

Paderewskiego

1873 - 1887.
zmodernizowany
1940- 1944 i po 1950

mur.

Paderewskiego

1873 - 1887.
zmodernizowany l940-l944 i
po1950

szachulco
wy

Żółkiewskiego

Szaniec obozu warownego
1854 - 1857.
przebud. 1880 - 1887.
wysadzony 1915.
cz. rozebrany ok. 1920 -1930
1880 - 1887.
cz. wysadzony 1915.
cz. rozebrany ok. 1920- 1930
1880 - 1887.
cz. rozebrany ok. 1920-1930.
cz. zniwelowany 1969
1854 - 1857.
przebud. 1880.
cz. zrujnowany ok. 1920 1930
ok. 1880
1854 - 1857. przebudź. ok.
1880. cz. zrujnowany ok.
1920- 1930
1880 - 1887.
zmodernizowany i
włączony w linię
Noyon jako N ok.
I 908. wysadzony
1915. rozbiórka budynków
koszarowych ok. 1920 -1930

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

ziem
mur.

ziem.mur.
ziem.mur.
ziem.mur.

ziem.
ziem.mur.

A - 561 z
dnia
27.01.1993
A-561 z
dnia
27.01.1993
A - 561
z dnia
27.01.1993

ziem.mur.
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Tab. Nr 23 Ewidencja Twierdzy Pierścieniowej Przemyśl — Zaplecze Rdzenia Twierdzy „ obwód NOYON”.
zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016
Obiekt
Ulica
Datowanie
Materiał
Nr rejestru
Koszary artylerii -2 budynki
koszarowe
Koszary artylerii - 5
magazynów
Koszary artylerii - budynek
gospodarczy
Koszary artylerii wartownia
Koszary artylerii - budynki
koszarowe
Koszary artylerii ujeżdżalnia koni. ob. hotel
Koszary 3 pułku artylerii
fortecznej - budynek
koszarowy
Koszary 3 pułku artylerii
fortecznej - budynek
koszarowy
Koszary 3 pułku artylerii
fortecznej - budynek
koszarowy
Koszary 3 pułku artylerii
fortecznej - 2 magazyny
Koszary 3 pułku artylerii
fortecznej - siedziba
Dyrekcji Inżynierii
Wojskowej. ok hotel
Koszary artylerii konnej - 8
budynków koszarowych. ob.
domów nr
16,20,22,24,30,32, 32a i 32b
Koszary artylerii - stajnia
Koszary artylerii -magazyn
Koszary 45 pułku piechoty 6 budynków koszarowych
Koszary 45 pułku piechoty-2
budynki koszarowe, ob
szkoła
Koszary 45 pułku piechoty budynek koszarowy
Koszary 45 pułku piechoty budynek koszarowy
Koszary 45 pułku piechoty budynek koszarowy, ob.
izba chorych
Koszary 45 pułku piechoty budynek dowództwa, ob.
klub
Koszary 45 pułku piechoty areszt
Koszary 45 pułku piechoty dom mieszkalny, ob.
administracyjny
Koszary 45 pułku piechoty dom mieszkalny, ob.

Dworskiego

1897

mur.

Nestora

1897.2 budynki
remont. 1979 i 1981

mur.

Nestora

1897

mur.

mur.
Lwowska

1895

mur.

Lwowska

XIX w.. remont l. 90
XX w.

mur.

Mickiewicza

1910 - 1914

mur.

A-576 z dnia
16.06.1984r

Mickiewicza

k. XIX w. remont l.
70 XX w.

mur.

A-576 z dnia
16.06.1984r

Mickiewicza

1910 - 1914

mur.

A-576 z dnia
16.06.1984r

mur.

Mickiewicza

1910 - 1914

mur.

Herburtów

1880- 1887

mur.

Herburtów
Herburtów
29 listopada i 3
Maja

1880- 1887
1880- 1887
1898. remont l. 60-90
XXw.

mur.
mur.

29 listopada i 3
Maja

A-576 z dnia
16.06.1984r
A-576 z dnia
16.06.1984r

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

1898

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

1890. rozbud. 1942.
remont.1970

mur.

1890. remont. 1980

mur.

29 listopada i 3
Mąja

1898. remont 1970

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

29 listopada i 3
Mąja

1898. remont 1970

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

29 listopada i 3
Maja

1898. remont 1974

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

29 listopada i 3
Maja

1898. remont 1977

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

29 listopada i 3
Maja

1890

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

29 listopada i 3
Maja
29 listopada i 3
Mąja
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administracyjny
Koszary 45 pułku piechoty dom mieszkalny ob.
magazyn
Koszary 45 pułku piechoty dom mieszkalny, ob.
magazyn
Koszary 45 pułku piechoty dom, ob. Wartownia
Koszary 45 pułku piechoty-2
budynki gospodarcze
Koszary 45 pułku piechoty magazyn
Koszary 10 batalionu
pionierów - budynek
sztabowy
Koszary 10 batalionu
pionierów-2 budynki
koszarowe
Koszary 10 batalionu
pionierów - areszt i
wartownia
Koszary 10 batalionu
pionierów - stajnia. ok hala
sportowa
Koszary 10 batalionu
pionierów-4 budynki
gospodarcze
Koszary 10 batalionu
pionierów-8 magazynów
Koszary 10 batalionu
pionierów - magazyn
Koszary 10 batalionu
pionierów - magazyn
Koszary 10 batalionu
pionierów - ogrodzenie od
str. ul. Noskowskiego
Zespół koszar 10 pułku
piechoty - 3 budynki
koszarowe, ob. Szkoła
muzyczna
Zespół koszar 10 pułku
piechoty-4 budynki
koszarowe. ok szpital
wojskowy
Zespól koszar 10 pułku
piechoty - kasyno oficerskie
Zespół koszar 10 pułku
piechoty - willa dowódcy
Zespół koszar 10 pułku
piechoty - dom mieszkalny
Zespół koszar 10 pułku
piechoty - dom
Zespół koszar 10 pułku
piechoty - stajnia
Zespół koszar 10 pułku
piechoty - wartownia
Zespół koszar 10 pułku

29 listopada
i 3 Maja

A-579 z dnia
15.12.1983r

1890

mur.

29 listopada
i 3 Maja

1930

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r

29 listopada
i 3 Maja

1932

mur.

1930

mur.

29 listopada
i 3 Maja

1898. remont. 1967

mur.

A-579 z dnia
15.12.1983r
A-579 z dnia
15.12.1983r
A-579 z dnia
15.12.1983r

Okrzei

1896

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896, remont 1986-1987

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

1896, remont 1986.
adaptowany na stolarnię
1997

mur.

A-578 z 1983r

Okrzei

l. XIX w.

mur.

A-578 z 1983r

Słowackiego

1896

mur.

A-575 z
12.12.1983r

Słowackiego

1896, ob. szpital
wojskowy. remont l 60.
80 i 90 XX w.

mur.

A-575 z dnia
12.12.1983r

Słowackiego

1896, ob. szkoła
muzyczna. remont 1994
1896, remont 1993

mur.
mur.

Słowackiego

1896, remont 1992

mur.

Słowackiego

1896

mur.

Słowackiego

1896.

mur.

Słowackiego

1896, l. 60 XX w

mur.

Słowackiego

1896

mur.
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12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
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piechoty - remiza strażacka
Zespół szpitala załogowego
- budynki szpitalne, ok
szpital wojskowy. w jednym
liceum pielęgniarskie
Zespół szpitala załogowego
- kaplica
Zespół szpitala załogowego
- dom
Zespół szpitala załogowego
- dom
Zespół szpitala załogowego
- stajnia
Zespół szpitala załogowego
-2 budynki gospodarcze
Zespół szpitala załogowego
- budynek gospodarczy
Zespół szpitala załogowego
- magazyn
Zespół szpitala załogowego
- wieża ciśnień
Zespół szpitala załogowego
- brama wschodnia
Zespół szpitala załogowego
- pozostałości ogrodzenia

12.12.1983r
Słowackiego

1896, remont 1. 50— 90
XX w.

mur.

Słowackiego

1896, remont 1992

mur.

Słowackiego

1896, remont 1994

mur.

Słowackiego

1896, remont 1995

mur.

Słowackiego

1896

mur.

Słowackiego

1896, remont 1964

mur.

Słowackiego

1941

mur.

Słowackiego

1941

mur.

Słowackiego

1896

mur.

Słowackiego

1896

mur.

Słowackiego

k. XIX w.

mur.

Koszary - budynek

Rokitniańska

l890,przebud. 1940- 1944.
modern. 19471958

mur.

Koszary - areszt wojskowy
ob. więzienie

Rokitniańska

1890. przeb. 1940 -44

mur.

A-575 z dnia
12.12.1983r
A-514 z dnia
21.12.1992r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r
A-575 z dnia
12.12.1983r

Rys. Nr 32. Historyczne systemy obronne miasta Przemyśla.
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d) LINIA MOŁOTOWA.
Na obszarze miasta zlokalizowane są liczne obiekty militarne wchodzące w skład
radzieckich umocnień tzw. linii Mołotowa , pochodzące z II wojny światowej. Obiekty te
były założeniem obronnym ciągnącym się wzdłuż granicy z III Rzeszą wytyczonej po
podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 r., na mocy paktu Ribbentrop
–Mołotow. Obiekty znajdujące się na terenie miasta Przemyśla stanowiły tzw. Przemyski
Rejon Umocnień – był to najbardziej wysunięty na południe odcinek linii Mołotowa,
zbudowany w latach 1939-1941. 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.
Obiekty linii Mołotowa:
1) Ruiny dwustrzelnicowego betonowego schronu bojowego ul. Sanocka,
2) Dwustrzelnicowy tradytor artyleryjski na Krzemieńcu,
3) Czterostrzelnicowy betonowy schron bojowy ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego,
4) Jednoizbowy kojec forteczny Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona,
5) Trzystrzelnicowy betonowy schron bojowy ul. Sanowa,
6) Jednoizbowy kojec forteczny ul. Sanowa,
7) Trzystrzelnicowy betonowy schron bojowy ul. Słoneczna,
8) Jednoizbowy kojec forteczny ul. Wiejska (szaniec2),
9) Betonowy schron bojowy do ognia czołowego ul. Kokosza,
10) Betonowy schron do ognia bocznego ul. Wilczańska (szaniec1),
11) Betonowy schron do ognia bocznego ul. Szańcowa,
12) Betonowy schron bojowy do ognia czołowego ul. Sybiraków,
13) Betonowy schron do ognia bocznego na forcie XX „Przekopana”,
14) Kojec forteczny do ognia czołowego ul. Piaskowa,
15) Betonowy schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą bojowo – obserwacyjną,
16) ul. Piaskowa,
17) Kojec forteczny do ognia czołowego ul. Mała,
18) Betonowy schron bojowy do ognia czołowego ul. Sielecka,
19) Betonowy schron bojowy ul. Okopowa,
20) Betonowy schron bojowy ul. Fabryczna,
21) Betonowy schron bojowy ul. Słowackiego,
22) Betonowy schron bojowy nr1 na forcie XXI „ Bakończyce”,
23) Betonowy schron bojowy nr2 na forcie XXI „ Bakończyce”.
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2.7.) ZABYTKOWE OBIEKTY I ZESPOŁY OBJĘTE PROGRAMAMI REWALORYZACJI
I REWITALIZACJI.
Na przestrzeni ostatnich lat (2005-2011) zdecydowanie wzrósł odsetek obiektów zabytkowych,
objętych programami rewaloryzacji i rewitalizacji. Istotne w procesie rewaloryzacji jest to, iż obiekty objęte
programami coraz częściej podlegają kompleksowym zabiegom renowacyjnym dotyczącym zarówno
samego obiektu jak i jego otoczenia oraz elementów wyposażenia wnętrz (np. ołtarze, polichromie,
zabytkowe posadzki itp.).

Rys. Nr 33. Procesy rewitalizacji na terenie miasta

2.8.) OBSZARY I OBIEKTY CENNE KULTUROWO NIE OBJETE OCHRONĄ.
Na terenie miasta znajdują się zarówno pojedyncze obiekty, jak i obszary historycznej
zabudowy nie objęte dostateczną ochroną konserwatorską. Niepokojącym zjawiskiem jest to,
iż niektóre z nich zlokalizowane są nawet w obrębie Starego Miasta i w zasięgu strefy
A- ścisłej ochrony konserwatorskiej. Należą do nich zdegradowane obiekty w zabudowie
ul. Władycze oraz obiekty zlokalizowane w drugiej linii zabudowy ul. Dworskiego. Po stronie
Zasania obiektem, który uległ dewastacji jest budynek synagogi. Do obszarów podlegających
degradacji zaliczyć można również liczne podwórka kamienic na Starym Mieście
i po stronie Zasania.
Inny problem stanowią pojawiające się niekorzystne konteksty architektoniczne
w obrębie Starego Miasta oraz w innych zabytkowych dzielnicach, powodujące dysharmonię
przestrzenną. Przykład stanowi: zabudowa handlowa pomiędzy Pl. Rybim a ul. Wodną czy
obiekt biurowy przy ul. Ratuszowej.
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Rys. Nr 34. Obiekty i zespoły wymagające objęcia ochrona konserwatorską.

2.9.) TERENY Z OGRANICZENIAMI I ZAKAZEM ZABUDOWY.
1) Zachowane obiekty i zespoły historyczne objęte są licznymi formami ochrony
konserwatorskiej wprowadzającymi różne rodzaje ograniczeń takimi, jak:
a) wpisy do rejestru zabytków, w tym pełniący rolę nadrzędną na terenie miasta
wpis do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego - A-705/709
z dnia 20 maja 1972 r., który wprowadza zhierarchizowaną strukturę stref
ochrony konserwatorskiej z odpowiadającymi każdej ze stref ograniczeniami lub
zakazami zabudowy:
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,
b) Dodatkowe formy ochrony:
K - strefy ochrony ekspozycji,
OW - strefy ochrony archeologicznej
c) wpisy do Ewidencji zabytków miasta Przemyśla, stanowiącej jeden z elementów
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 20122016,
d) zapisy dotyczące ochrony konserwatorskiej zawarte w obowiązujących mpzp
miasta Przemyśla,
e) ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przemyśla aktualizacja 2004/2005.
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f) Zarządzenie nr 70/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2010r.
w sprawie wytycznych do umieszczania reklam oraz innych elementów
scenografii miasta, na nieruchomościach i obiektach wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości, zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
którymi gospodaruje Prezydent m. Przemyśla oraz na nieruchomościach
i obiektach będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.
2.10.) PANORAMA MIASTA.PUNKTY I TRASY WIDOKOWE.
Panorama Starego Miasta Przemyśla posiada wyjątkową wartość, co powoduje
potrzebę wprowadzania 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 należy zwrócić
szczególną uwagę na formy oraz sposoby jej ochrony poprzez wykorzystanie obowiązujących
aktów prawnych. Podstawową, obowiązującą od 1972 r. formą ochrony panoramy miasta
i krajobrazu jest wpis do Rejsu Zabytków, który nakazuje ochronę krajobrazu wewnątrz
pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. Uznając treść wpisu do rejestru zabytków,
jako bazowy akt ochrony, zostaje ona zastosowana i rozwinięta w dotychczas obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
ustalając strefy ochrony krajobrazu jako:
1) Strefa ochrony Krajobrazu Fortecznego Twierdzy Przemyśl, w której zaleca się ustalenie
w mpzp:
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie terenu szerokości 100 m od
podnóża urządzeń fortecznych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) sukcesywna likwidacja istniejących obiektów w strefie, kolidujących z ekspozycją
obwałowań i urządzeń fortecznych,
c) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej w strefie, bez zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
d) dopuszczenie korekty istniejącego zadrzewienia w porozumieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
2) Strefa ochrony panoramy „Starego Miasta”, w której zaleca się :
a) zakaz lokalizacji w jednostkach sąsiadujących ze Starym Miastem obiektów
budowlanych i budowli przesłaniających, zniekształcających lub dominujących
wyrazem architektonicznym lub plastycznym nad sylwetą Starego Miasta,
b) obowiązek analiz przestrzennych i krajobrazowych dla nowej zabudowy
w jednostkach sąsiednich mogącej wpływać na sylwetę Starego Miasta.
3) formy ochrony ustalone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego które dotyczą:
a) szczególnej ochrony krajobrazu kulturowego (obszary przewidziane do objęcia
różnorodnymi formami ochrony):
− Krajobraz forteczny Twierdzy Przemyśl,
− Dolina Sanu (pow. grodzki Przemyśl),
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.
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Wszystkie te 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.

Rys. Nr 35. Ochrona krajobrazu.
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2.11.) DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.
Na obszarze miasta zlokalizowane są współczesne obiekty architektoniczne powstałe
na przestrzeni okresu powojennego aż do chwili obecnej. Zaliczyć do nich można zarówno
obiekty o charakterze publicznym, gdzie najznamienitszym przedstawicielem jest obiekt
Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej (projekt Pracowni KKM Kozień Architekci
nominowany do Europejskiej Nagrody Miesa van der Rohe 2009), obiekty edukacji, zespoły
sakralne oraz indywidualne obiekty budownictwa mieszkalnego.
Wartość pod względem kompozycji przestrzennej oraz programu funkcjonalnego
stanowią również układy urbanistyczne osiedli mieszkaniowych miasta powstałe po II Wojnie
Światowej, takie jak: osiedle „Pstrowskiego” – obecnie „Salezjańskie”, osiedle „XXX – lecia”
obecnie „Kmiecie”.
1) Kryteria przyjęte do oceny obiektów kultury współczesnej :
− kryterium wieku – dobrami kultury współczesnej mogą być obiekty
powstałe po II wojnie światowej (1945 r.) inaczej obiekty nie będące
zabytkami,
− kryterium funkcjonalne - zgodnie z definicją ustawową , która wskazuje
obiekty lub zespoły będące nieruchomościami są to; pomniki, miejsca
pamięci, budynki, ich wnętrza, detale, zespoły budynków, założenia
urbanistyczne i krajobrazowe (w części lub w całości a także ich zespoły),
w studium zakres został rozszerzony o budowle inżynierskie oraz obiekty
małej architektury,
− kryterium estetyczne – wysoka jakość artystyczna lub kompozycyjna,
harmonijne wpisanie w krajobraz miasta, unikalność,
− kryterium emocjonalne - uznany dorobek współcześnie żyjących pokoleń,
symbolika, identyfikacja społeczna z miejscem,
− kryterium obiektywnego odbioru (postrzeganie obiektów przez odbiorców
z zewnątrz) ) - regionalna lub ponad regionalna wartość obiektu – obiekty
wytypowane w opracowaniu pt. „Dobra kultury współczesnej” – Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Podkarpackiego.
2) Wykaz obiektów:
a) Obiekty użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne :
− Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – wytypowane w opracowaniu „Dobra
kultury współczesnej” – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj.
Podkarpackiego,
− Plac Niepodległości wraz z pomnikiem Ojca św. Jana Pawła II,
− Plac Orląt Przemyskich wraz pomnikiem,
− Krzyż zawierzenia z otoczeniem,
b) Obiekty i zespoły sakralne:
− Instytut Teologiczny Wyższego Seminarium Duchowego – wytypowany
w opracowaniu „Dobra kultury współczesnej” – Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Woj. Podkarpackiego,
− Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski.
c) Osiedla mieszkaniowe:
− osiedle „Pstrowskiego” – obecnie „Salezjańskie”,
− osiedle „XXX – lecia ” obecnie „Kmiecie”,
d) Budowle inżynierskie (infrastrukturalne):
− Most Brama Przemyska,
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e) Mała architektura :
− fontanna niedźwiadek przemyski - – wytypowany w opracowaniu „Dobra
kultury współczesnej” - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj.
Podkarpackiego.

Rys Nr 36. Zespoły i obiekty kultury współczesnej o szczególnym znaczeniu.
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2.4.

UWARUNKOWANIA
WYNIKAJACE
Z
WYSTĘPOWANIA
UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD
PODZIEMNYCH

2.4.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN
Na obszarze miasta Przemyśla, występują udokumentowane złoża kopalin, są to:
1) 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 Obszaru Górniczego „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 1994r.

Rys. Nr 37. Zasoby kopalin i wód podziemnych

2) SUROWCE SKALNE
Na terenie miasta 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”.
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Decyzją nr OS-IV.7427.2.2012.RK z dnia 29.01.2013r. Marszałek Województwa
Podkarpackiego zatwierdził „dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „PARK
WODNY” w Przemyślu w kategorii C1”.
3) 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.
4) 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
2.4.2.ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
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 piaszczystożwirowej, 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.
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).
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Tab. Nr 24. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Lp.
1.
2.

Nazwa zbiornika
GZWP Nr 429
„Dolina Przemyśl”
GZWP Nr 430
„Dolina Sanu”

Powierzchnia
( km2)

Średnia
głębokość
(m)

Zasoby dyspozycyjne
(tys.m3/d)

137,0

10 – 30

38,5

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.
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2.5. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJACE
Z
WYSTĘPOWANIA
OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
2.5.1. 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. Osuwiska są na terenie miasta Przemyśla
poważnym zagrożeniem. Na obszarze miasta zarejestrowano łącznie 124 osuwiska, o łącznej
powierzchni 446,45 ha co stanowi prawie 10 % powierzchni całej gminy.
Często zagrażają obiektom budowlanym. Występują lokalnie i związane są najczęściej
z podcięciem skarp przez drogi lub budowę budynków. W ostatnich latach powodowane są
przez płytkie wody stokowe. Identyfikacja osuwisk zaobserwowanych oraz nowo
pojawiających się – wymaga współpracy ze służbami geologicznymi.
W ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej – SOPO, ogólnopolskiego
programu Państwowego Instytutu Geologicznego, którego celem jest rozpoznanie,
udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz
terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu
monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na wybranych osuwiskach, opracowano „Mapę
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowym dla miasta Przemyśla”. Na w/w mapie
zidentyfikowane zostały osuwiska: aktywne ciągle, okresowo aktywne i nieaktywne a także
tereny zagrożone ruchami masowymi co zostało również przedstawione na rysunku Studium.
Rozpoznane na terenie miasta obszary osuwisk czynnych i nieczynnych 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.

Rys. Nr 38. Obszary na których występują osuwiska
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2.6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYMAGAŃ DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
2.6.1. OBSZARY ZAGROŻONE WODAMI POWODZIOWYMI
Zagrożenie powodziowe dla Miasta Przemyśla przejawia się w występowaniu wód
powodziowych na różnych rzędnych zalewowych oraz w częstotliwości pojawiania się takich
zjawisk. Powyższe wynika z doświadczeń związanych z okresami powodzi oraz ich zasięgów.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie sporządził
opracowanie pod nazwą: „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią
w zlewni Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej”,
stanowiący I etap „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej” określające w szczególności
granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią przy uwzględnieniu częstotliwości
występowania powodzi, ukształtowania dolin rzecznych i tarasów zalewowych, strefy
przepływy wezbrań powodziowych, terenów zagrożonych osuwiskami (skarp lub zboczy),
tereny depresyjne oraz bezodpływowe.

Rys. Nr 39. Zagrożenie wodami powodziowymi
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2.6.2
1)

2)

3)

4)

ZAGROŻENIA
POWODZIOWE
WYSTĘPUJĄCE
W
TERENACH
NADBRZEŻNYCH:
RZEKA SAN – BRZEG PRAWY:
− tereny przyległe do Zakładu Uzdatniania Wody, tereny pól, łąk, pastwisk, ogrody
działkowe, tereny sportowo rekreacyjne, stadion „Polonia”, dawny camping,
− tereny dzielnicy Wilcze obejmujące następujące ulice: Słoneczną, Sanową,
Koszykową, Szańcową, Wilczańską, Sadową, Zagrodową, Orzechową, Polną,
Wiejską, Zieloną, tereny pól, łąk, pastwisk, luźna zabudowa gospodarcza, ogrody
działkowe,
− tereny dzielnicy Przekopana obejmują ulice: Lwowską, Wschodnią, Niecałą, Okrężną,
Przejazdową, Przekopaną, Sienną, Przerwa, Piaskową, tereny luźnej zabudowy
gospodarcze, tereny łąk, pastwisk, pól.
RZEKA SAN – BRZEG LEWY:
− tereny przyległe do ulicy Węgierskiej poniżej „jazu” na dł. ok. 200 m,
− tereny sportowo rekreacyjne KKS „Czuwaj”, Basen Miejski,
− tereny przyległe do ul. Focha, tj. ogrody działkowe, przepompownia ścieków,
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Szpital Wojewódzki, Dom Pomocy
Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów,
− tereny łąk, pól i ogrodów działkowych przyległych do ul. Buszkowickiej do granicy
miasta.
RZEKA WIAR:
− tereny luźnej zabudowy dzielnicy Przekopana i ujścia rzeki Wiar, zlokalizowane są tu
Zakłady Płyt Pilśniowych, Sanwil i oczyszczalnia ścieków PWiK.
POTOK JAWOR:
− tereny ulicy Herburtów i Sobótki.

Zgodnie z ustawą „prawo wodne” obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią
i obszary zagrożone wodą stuletnią p =1% to obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmują tereny między korytem rzeki Wiar
a wałem przeciwpowodziowym oraz tereny w zasięgu zalewem wodą Q1% od rzek San
i Wiar, określony w opracowaniu pn. „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią w zlewni Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony
przeciwpowodziowej”, stanowiący I etap studium ochrony przeciwpowodziowej.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występują nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.
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.
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Na podstawie opracowania pn. „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią w zlewni Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony
przeciwpowodziowej”, stanowiący I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, do czasu
realizacji zabezpieczeń przeciw powodziowych:
− dla terenów leżących w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
w granicach jednostki przestrzennej III.2., obowiązuje zakaz realizacji nowej
zabudowy,
− dla terenów leżących w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
w granicach jednostki przestrzennej II.2. – Wilcze I, obowiązuje zakaz
realizacji nowej zabudowy w terenach zagrożonych zalaniem wodami
powodziowymi według modelowania 2D,
− dla terenów leżących w zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q1% dla
obwałowanego odcinka rzeki Wiar (tereny wzdłuż nasypu kolejowego)
obowiązuje ustalenie, iż wprowadzenie zainwestowania będzie możliwe
po modernizacji istniejących obwałowań.
2.6.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIPOWODZIOWEJ.
Na podstawie opracowanego w 2004r. „PLANU OPERACYJNEGO OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ DLA MIASTA PRZEMYŚLA” sukcesywnie aktualizowanego
w tym ostatnio w październiku 2012r., określono podstawowe zadania w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej.
Do wymaganych działań niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego należy zaliczyć:
− budowę wałów przeciwpowodziowych,
− poprawę stanu systemów melioracyjnych (konserwacja, budowa nowych systemów
melioracji),
− poprawę istniejących i budowę nowych systemów odwadniania dróg,
− przeciwdziałanie wkraczaniu zabudowy na tereny zalewane poprzez stosowanie
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
− 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).
2.6.4. ODCINKI BRZEGÓW WYMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA:
− odcinek nr 1: od granicy miasta do terenów po byłym campingu - obwałowanie,
− odcinek nr 2: od km 165+020 - 165+140 na brzegu lewym w rejonie mostu Siwca,
konieczność zastosowania ubezpieczenia typu ciężkiego jak przedłużenie istniejącego
zabezpieczenia na odcinku przewężenia rzeki między mostami,
− odcinek nr 3: od km 164+500 - 165+020 na brzegu lewym zauważa się tendencje do
podmywania skarpy, po wykonaniu obwałowania, wymagane jest ubezpieczenie
jednostronne brzegu,
− odcinek nr 4: od km 162+200 - 162+380 występuje tu zerwany lewy brzeg powyżej,
którego usytuowana jest zwarta zabudowa wiejska, wymagane ubezpieczenie brzegu
i skarpy,
− odcinek nr 5: od km 161+640 - 161+830, występuje tu poszerzenie koryta rzeki do
ok. 90 m, na skutek czego zagrożony jest prawy brzeg. W chwili obecnej nie
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występują tu oberwania gruntu na skarpie brzegowej i nie stwierdza się zbyt dużego
zagrożenia dla brzegów. Zauważono resztki starej zniszczonej tamy podłużnej
kamienno-faszynowej.
− odcinek nr 6: od km 161+100 - 161+360 występuje tu zerwany prawy brzeg,
przewiduje się wykonanie jednostronnego ubezpieczenia,
− odcinek nr 7: od km 160+300 - 162+560 stwierdzono zerwany brzeg lewy w związku
z czym przewiduje się wykonanie ubezpieczenia jednostronnego brzegu i skarpy,
− odcinek nr 8: od km 159+500 - 159+600 w rejonie ujścia rzeki Wiar do zlewni Sanu
stwierdzono zerwany prawy wysoki brzeg z wyraźną tendencją do powiększania się
zniszczeń po każdorazowym przejściu wielkich wód. Odcinek ten - prawa strona rzeki
Wiar - wymaga ubezpieczenia.

Rys. Nr 40. Ochrona przeciwpowodziowa
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2.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZWARUNKÓW I JAKOŚCI
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA
2.7.1. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ICH
ZDROWIA
1) PRZEMYŚL NA TLE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
Województwo podkarpackie usytuowane jest w południowo – wschodniej Polsce,
dzieląc granice z Ukrainą i Słowacją. Od zachodu graniczy z województwem małopolskim,
od północnego-zachodu ze świętokrzyskim, a od północnego- wschodu z województwem
lubelskim. Region ten jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Przemyśl położony jest we
wschodniej części województwa, 14 km od granicy z Ukrainą. Stolicą województwa
podkarpackiego jest Rzeszów.
Województwo podkarpackie w porównaniu do innych obszarów kraju charakteryzuje
się odmiennymi formami gospodarowania, które wynikają ze zróżnicowanych warunków
przyrodniczych, społeczno-gospodarczych, ekonomicznych a także historycznych.
Zróżnicowanie to stanowi poważne wyzwanie dla regionu, gdyż jest traktowane przez
socjologów jako przyczyna zachwiania zrównoważonego rozwoju, co bezpośrednio wpływa
na jakoś życia mieszkańców.
Zgodnie z dokumentami strategicznych krajowymi i regionalnymi Przemyśl
w województwie posiada status subregionalnego ośrodka rozwoju i należy do miast, które
swoją historię i rozwój zawdzięczają położeniu geograficznemu. Decyduje to o wiodących
funkcjach Przemyśla: jako centrum handlowego, ważnego węzła komunikacyjnego i ośrodka
kulturalno – naukowego i turystycznego o znacznym nasyceniu obiektami i zespołami
zabytkowymi.
Obszar województwa Podkarpackiego zamieszkuje 2 103 505 osób (dane z 1 stycznia
2011r. opublikowane przez GUS) w 46 miastach, 2164 miejscowościach wiejskich
tworzących 1530 sołectw, 160 gmin (stan na 1 stycznia 2011) , 21 powiatów oraz 4 miasta na
prawach powiatu. Przemyśl z 66 229 mieszkańców zajmuje drugie pod względem ludności
miasto województwa podkarpackiego.
Województwo wyróżnia się dużą dysproporcją między relatywnie dobrze
wykształconą i wykwalifikowaną ludnością głównych miast zatrudniona w przemyśle
i ośrodkach badawczych, a tradycyjnymi terenami wiejskimi z wysokim ukrytym
bezrobociem ludzi niewykształconych. Podkarpackie gospodarstwa rolne są jednak bardzo
rozdrobnione, co bardzo negatywnie wpływa na ich rentowność i rzadko kiedy jest jedynym
źródłem utrzymania rodziny.
W 2008 r. produkt krajowy brutto woj. podkarpackiego wynosił 48,5 mld zł, co
stanowiło 3,8% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 69,0% średniej
krajowej, co plasowało podkarpackie na ostatnim miejscu względem innych województw.
W końcu czerwca 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała
ok. 135,7 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 15,0% do aktywnych
zawodowo. Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje się
powyżej średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej.
Coraz bardziej widoczna jest również rola Przemyśla jako ośrodka rozwoju
szkolnictwa wyższego, różnorodnego szkolnictwa średniego oraz ochrony zdrowia.
W perspektywie, miasto może się stać jednym z ważniejszych ośrodków o znaczeniu
międzynarodowym dla obsługi polsko-ukrainskiego obszaru transgranicznego.
Wyjątkowo atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo flory i fauny,
czyste wody rzek, potoków czy zbiorników wodnych stwarzają szczególnie korzystne
warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w wielu miejscowościach
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województwa. Dają również możliwości dodatkowych miejsc pracy dla ich mieszkańców
oraz w znacznej mierze wpływa na polepszenie warunków życia mieszkańców.
W regionie, szczególnie na południu rozwija się infrastruktura turystyczna. Powstaje
coraz więcej hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych. Dzięki utworzeniu w roku
2005 międzynarodowego portu lotniczego w Rzeszowie, Podkarpacie odwiedza coraz więcej
turystów zagranicznych. Ponadto w województwie silnie rozwinięty jest przemysł
farmaceutyczny, informatyczny i spożywczy. Surowcami kopalnymi są siarka, ropa naftowa
oraz gaz ziemny. Surowce mineralne są wydobywane głównie w górzystej, południowej
części województwa: piaskowce, wapienie, gipsy (w tym gips alabastrowy), glinki
ceramiczne, piaski (w tym piaski szklarskie) i żwiry, a także torf, wody mineralne
i geotermalne.
Infrastruktura techniczna i jakość jej funkcjonowania w znaczny sposób wpływa na
decyzje lokalizacyjne oraz koszt funkcjonowania gospodarki. Słaby stan i jakość
funkcjonowania infrastruktury transportowej, w tym w szczególności transportu drogowego
wpływają negatywnie na perspektywy rozwojowe gospodarki w kontekście europejskim,
a w zakresie polityki regionalnej na perspektywy rozwojowe poszczególnych obszarów. Obok
infrastruktury transportowej kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rozwoju gospodarki ma
infrastruktura ochrony środowiska oraz zabezpieczenie przed katastrofami naturalnymi.
Rosnący rozwój i modernizacja tej infrastruktury wywiera wpływ na wzmocnienie potencjału
inwestycyjnego w ośrodkach miejskich (np. w zakresie kanalizacji, oczyszczalni ścieków), ale
także odgrywa podstawową rolę dla zwiększenia jakości życia i powodzenia procesów
restrukturyzacyjnych na obszarach wiejskich i przemysłowych.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło dla Przemyśla wiele nowych
możliwości. 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 powoduje, że Przemyśl jest atrakcyjnym
miejscem do lokowania nowych inwestycji.
2) SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
W Przemyślu (wg danych GUS) na koniec 2010r. zamieszkiwało 66,229 tyś. Osób
mieszkańców, w tym 31099 mężczyzn - ok. 47% i 35 239 kobiet - ok. 53%. Wskaźnik
feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) jest jednym z największych w województwie
i wynosi 114 (104,6 dla województwa),zaś wskaźnik gęstości zaludnienia dla miasta wynosi
1, 434 osób/km2.
Tab. Nr 25. Liczba mieszkańców Przemyśla w latach 1994 – 2012.
lata

Ogółem

Mężczyźni

(%)

Kobiety

(%)

Kobiety na
100 mężczyzn

Gęstość
zaludnienia

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

68 869
68 789
69 033
68 582
68 455
68 345
68 220
68 168
67 787
67 547
67 847
66 909
67 127
66 867
66 488
66 389
66 229
64 728
64 276

32 407
32 386
32 468
32 275
32 137
32 092
32 095
32 076
31 889
31 796
31 911
31 420
31 501
31 325
31 099
31 063
30 990
30 322
30 130

47,06
47,08
47,03
47,06
46,95
46,96
47,05
47,05
47,04
47,07
47,03
46,96
46,93
46,85
46,77
46,79
46,79
46,85
47,00

36 462
36 403
36 565
36 307
36 318
36 253
36 125
36 092
35 898
35 751
35 936
35 489
35 626
35 542
35 389
35 326
35 239
34 406
34 146

52,94
52,92
52,97
52,94
53,05
53,04
52,95
52,95
52,96
52,93
52,97
53,04
53,07
53,15
53,23
53,21
53,21
53,15
53,00

113
112
113
112
113
113
113
113
113
112
113
113
113
113
114
114
114
113
113

1 565
1 563
1 569
1 559
1 556
1 553
1 563
1 561
1 541
1 535
1 542
1 620
1 526
1 520
1 519
1 517
1 434
1 402
1 392
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Od początku lat 90 obserwuje sie znaczące zahamowanie przyrostu mieszkańców
miasta, na co miały wpływ, poza przyczynami zawartymi w ocenie zawartej w rozdziale
2.2.2.3 OCENA
STANU
DEMOGRAFICZNEGO
SPOŁECZEŃSTWA ORAZ
ZGODNOŚCI ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI SPOŁECZNYMI,
między innymi:
− spadek stopy życiowej części gospodarstw domowych,
− zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw,
− bariera mieszkaniowa w postaci znacznego niedoboru tańszych mieszkań
przeznaczonych,
− na wynajem lub kupno, zwłaszcza w zasobach komunalnych,
− zmiana postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin, zwłaszcza kobiet (większe
zainteresowanie podnoszeniem poziomu wykształcenia, kariera zawodowa, obawa
przed utrata pracy, co osłabia potrzebę posiadania dzieci) – efektem jest spadek liczby
urodzeń,
− zmniejszanie sie napływu migracyjnego do miasta ze względu na trudności
mieszkaniowe oraz brak atrakcyjnej pracy,
− przenoszenie sie na stałe części mieszkańców miasta do gmin sąsiednich.
W roku 2004 odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkańców miasta - o 300 osób.
Natomiast, już w roku 2005 nastąpił spadek liczby mieszkańców prawie o 1000 osób.
W kolejnym, 2006r. liczba mieszkańców znów nieco wzrosła – o około 200 osób.
W następnych dwóch latach następował spadek liczby ludności do wartości 66,229 w 2010r .
Wyk Nr 2. Liczba mieszkańców Przemyśla w latach 2003 – 2012 .

Tab. Nr 26. Struktura wiekowa mieszkańców Przemyśla (GUS)
WIEK
2005
2006
2007
2008
2009
Liczba mieszkańców
Ogółem
66 909
67 127
66 867
66 488
66 389
0-2
1785
1768
1826
1810
1920
3-6
2519
2452
2395
2458
2422
7-12
4464
4289
4073
3831
3684
13-15
2753
2598
2419
2336
2231
16-18
3364
3203
3064
2863
2714
19-24
6794
6902
6825
6555
6290
25-29
5328
5394
5379
5488
5653
30-39
8737
8908
9176
9363
9505
40-49
9739
9490
9112
8726
8441
50-59
9549
9992
10107
10249
10319
60-64
2939
3016
3323
3588
3767
65i więc.
8909
9115
9168
9224
9443
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2010

2011

2012

66 229
1886
2472
3556
2172
2561
5965
5723
9673
8238
10339
4049
9595

64 728
1736
2510
4047
1969
2286
5242
5224
9909
8046
10297
4298
9743

64 276
1 615
1 850
3 422
1 929
2 186
5 115
4 972
9 923
8 038
10 035
4 398
10 142
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Tab. Nr 27. Struktura ekonomiczna mieszkańców Przemyśla w latach 2000–2012.
Wiek
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny
Lata
przedprodukcyjny
Osoby
(%)
Osoby
(%)
Osoby
(%)
2005
13798
20,62
42535
63,57
10576
15,81
2006
13195
19,66
43137
64,26
10795
16,08
2007
12709
19,01
43151
64,53
11007
16,46
2008
9631
15,52
45613
65,50
11244
19,30
2009
9494
14,30
45308
68,25
11587
17,45
2010
11778
17,78
42563
64,27
11888
17,95
2011
11159
17,24
41384
63,94
12185
18,82
2012
10 906
17,00
40 755
63,40
12615
19,60

Wskaźnik
obciążenia
57,30
55,62
54,96
54,80
55,10
55,60
56,41
57,71

Powyższa tabela pokazuje, że największy odsetek ludzi w mieście jest w wieku
produkcyjnym i wielkość ta stale rośnie. W roku 2010 mieszkańcy w wieku produkcyjnym
stanowili 64,27% całkowitej liczby mieszkańców.
Średni wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób wieku produkcyjnym) dla
miasta Przemyśla jest niższy od wskaźnika demograficznego dla województwa i wynosi
55,60%. Wielkość ta wykazuje tendencje malejące.
Miasto charakteryzuje niski wskaźnik udziału ludzi młodych w populacji - zaledwie
14,30%(2005r. - 20,62%). Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano wyraźny spadek udziału
ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta, przy
jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.
Tab. Nr 28. Ruch naturalny i migracje w latach 2005- 2012
Rok
Urodzenia
Zgony
Przyrost
żywe
naturalny
2005
638
677
-39
2006
565
637
-72
2007
614
673
-59
2008
639
619
20
2009
657
639
18
2010
570
628
-58
2011
516
628
-112
2012
535
601
-66

Napływ

Odpływ

546
547
609
484
410
424
503
394

1009
880
957
796
678
686
759
690

Saldo
migracji
-360
-333
-348
-312
-268
-262
-256
-296

W 2008 i 2009 roku w Przemyślu odnotowano niewielką, ale dodatnią wartość
przyrostu naturalnego. W latach wcześniejszych - od 2000r. przyrost naturalny miał wartość
ujemną z tendencją do wahań w zakresie od -121 w roku 2001, do –39 w roku 2005.
Od 2001r. utrzymuje się również ujemne saldo migracji ludności. W 2009r nieco spadło
relatywnie do lat poprzednich i osiągnęło wartość -268 (od roku 2004 utrzymuje się na
poziomie poniżej - 300). Od 1998r. występowały duże wahania wskaźników
demograficznych przy wyraźnej tendencji malejącej. Według prognozy demograficznej
Głównego Urzędu Statystycznego w mieście Przemyślu do roku 2030 przewidywany jest
spadek liczby mieszkańców. Wyniki prognozy przedstawia poniższa tabela.
Tab. Nr 29. Prognozy liczby ludności miasta Przemyśla do roku 2035.
Rok
2011
2015
2020
2025
ogółem
65306
63770
61931
59786
w tym kobiet
34771
34010
33060
31932
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2035
54055
28897
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W Przemyślu zaobserwowano tendencje do przenoszenia się ludności miejskiej na
tereny mniej zaludnione i atrakcyjne krajobrazowo oraz poza granice miasta.
3) BEZROBOCIE.
Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje się powyżej
średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej.
Wyk Nr 3. Stopa bezrobocia w Przemyślu i w Polsce w latach 1994 – 2012

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w obrębie działania PUP Przemyśl, stopa
bezrobocia ukształtowała się w mieście Przemyślu na poziomie 19,2%, w powiecie
przemyskim 22,1%, natomiast w województwie podkarpackim 15,8%.
W kraju stopa bezrobocia wynosiła 12,3%. Dla porównania na koniec 2009 r. dla
miasta Przemyśl stopa kształtowała się na poziomie 19,4%, w powiecie zaś wynosiła ona
21,7%. W końcu 2010r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 5413 osób zamieszkałych
w Przemyślu (w 2009r. – 5397 osób) i stanowiły one 48,55% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych w PUP w Przemyślu(w 2009r. – 49,24%).
Tab. Nr 30. Bezrobocie na terenie miasta Przemyśla.
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ogółem
5748
5282
4824
4779
5397
5413
5337
5220

Kobiety

Bez prawa do
zasiłku

3104
2886
2679
2654
2777
2800
2856
2690

5316
4903
4504
4178
4538
4656
4631
4775

Dotychczas
niepracujący
1456
1305
1182
1114
1278
1298
1177
1122

Stopa
bezrobocia
rejestrowanego
(%)
20,0
18,5
16,9
16,7
19,4
18,4
17,9
17,7

4) MIESZKALNICTWO.
W wyniku poszerzenia granic Miasto Przemyśl od 1 stycznia 2010r. ma powierzchnię
2
46 km (4 618 ha). Natomiast, do końca 2009r. powierzchnia Miasta wynosiła 44 km2 (4 377
ha).
Obecnie zasoby mieszkaniowe miasta rosną. W analizowanym okresie ich liczba
zwiększyła się o 1 069 mieszkań. Przy niekorzystnej sytuacji demograficznej wpłynęło to na

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

146

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

poprawę wskaźników zasobów mieszkaniowych przedstawionych w tabeli 6. Zanotowany
wzrost jest jednak niewystarczający w zestawieniu z bardzo dużym zapotrzebowaniem na
mieszkania na terenie miasta.
Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego, przyznawanie
przez sądy uprawnień do lokali socjalnych rodzinom zamieszkującym w budynkach
prywatnych, które otrzymały wypowiedzenie umów najmu z okresem 3-letnim powoduje
znaczny wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne. Ich niewystarczająca liczba pozwala na
realizacje najwyżej od kilku do kilkunastu wyroków eksmisyjnych rocznie. Szacuje sie, że
potrzeby w zakresie zapewnienia lokali socjalnych wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat co
najmniej o 200 lokali.
Podział i Strukturę własności budynków mieszkalnych na terenie miasta przedstawia poniższy
rysunek.
Wyk. Nr 4. Struktura własności budynków mieszkalnych na terenie miasta na koniec 2012r.

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl obejmowały
2.835 (na dzień 1 stycznia 2011r) mieszkań o powierzchni 129.030 m2 znajdujących się
w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy oraz w budynkach stanowiących
współwłasność Gminy i wspólnot mieszkaniowych, Gminy i osób fizycznych, Gminy
i Skarbu Państwa. Ponadto, Gmina posiada ułamkowe udziały w budynkach stanowiących
współwłasność z osobami fizycznymi. Liczby mieszkań w tych budynkach nie można
określić z uwagi na ułamkowy udział.
Na koniec 2010r. Gmina zarządzała również 336 lokalami mieszkalnymi oraz
18 lokalami użytkowymi o powierzchni 968,5 m2 stanowiącymi własność osób nieznanych
z miejsca pobytu.
Tab. Nr 31. Struktura własności budynków mieszkalnych na terenie miasta (stan na 1 stycznia2013r.)
Struktura własności
budynków na terenie
Rok
Liczba budynków
%
miasta
2005
5268
100
2006
5274
100
2007
5283
100
2008
5312
100
2009
5312
100
Budynki mieszkalne
2010
5394
100
2011
5421
100
2012
5452
100
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Stanowiące własność:

- osób fizycznych

- spółdzielni
mieszkaniowych

- gminy

- skarbu państwa

-zakładów pracy

- pozostałych
podmiotów

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4549
4578
4619
4670
4745
4840
4900
4961
196
197
192
167
129
114
112
107
345
329
311
292
282
263
240
228
42
36
27
22
20
42
34
21
53
46
49
80
57
57
58
59
83
88
85
81
79
78
77
76

86,35
86,80
87,43
87,92
89,32
89,73
90,39
91,00
3,72
3,74
3,63
3,14
2,43
2,11
2,06
1,96
6,54
6,24
5,89
5,50
5,31
4,97
4,43
4,18
0,80
0,68
0,51
0,41
0,38
0,78
0,63
0,39
1,01
0,87
0,93
1,51
1,07
1,06
1,07
1,08
1,58
1,67
1,61
1,52
1,49
1,45
1,42
1,39

Na liczbę lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl
znaczący wpływ ma niewątpliwie postępująca prywatyzacja zasobów mieszkaniowych.
Z informacji posiadanych przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu wynika, że na przestrzeni ostatnich 12 lat sprzedanych zostało dotychczasowym
najemcom 2 202 mieszkań.
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Na terenie miasta funkcjonują następujące spółdzielnie mieszkaniowe:
1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”,
2. Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”,
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płyta”,
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „San”,
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domgaz”,
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Handlowiec”,
8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Samopomoc”,
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Tab. Nr 32. Lokalizacja zasobów mieszkaniowych według kategorii własności administrowanych przez
PGM Sp. z o.o. w Przemyślu (stanu na 31 grudnia).
Udział % ilości mieszkańców w
Ilość
Wyszczególnienie
Rok
budynków
mieszkańców poszczególnych kategoriach
2005
565
17094
100
Razem liczba
2006
558
16951
100
budynków wraz z
2007
549
16535
100
mieszkaniami GMP w
2008
522
15922
100
WM wydzielonych
2009
497
15914
100
(nie administrowanych
2010
490
15531
100
przez PGM Sp. z o.o.
2011
489
16205
100
w Przemyślu
2012
481
15151
100
2005
126
2120
12,40
2006
117
1953
11,52
2007
118
1845
11,16
2008
116
1670
10,49
GMP
2009
93
1728
10,86
2010
81
1581
10,18
2011
82
1521
9,39
2012
84
1371
9,05
2005
306
10209
59,72
2006
311
10285
60,67
2007
309
10161
61,45
2008
288
9783
61,44
GMP - WM
2009
290
9839
61,83
2010
289
9293
59,84
2011
286
9199
56,77
2012
280
9145
60,36
2005
68
1308
7,65
2006
65
1273
7,51
2007
63
1187
7,18
2008
59
1076
6,76
Prywatne
2009
56
992
6,23
2010
55
880
5,67
2011
52
820
5,06
2012
51
743
4,9
2005
36
647
3,78
2006
31
544
3,21
2007
33
513
3,10
GMP - prywatne
2008
31
449
2,82
2009
24
443
2,78
2010
27
535
3,44
2011
27
565
3,49
2012
26
405
2,67
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GMP - SP

Prywatne

GMP _ WM
W zarządzie WM

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
27
30
26
28
34
38
42
40

9
49
0
0
0
0
0
0
18
19
0
0
0
0
0
0
2136
2284
2316
2495
2469
2707
3535
3487

0,05
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
13,47
14,01
15,67
15,51
17,43
21,81
23,01

Rys. Nr 41. Gęstość zaludnienia
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5) OŚWIATA.
Obecnie w Przemyślu z uwagi na zmniejszająca się liczbę uczniów i oddziałów
w szkołach zmniejsza się poziom wykorzystania podstawowej bazy oświatowej. Daje to
możliwość organizacji pracy szkół w korzystnym dla uczniów systemie jednozmianowym,
pozwalającym na wykorzystanie pomieszczeń szkolnych na zajęcia pozalekcyjne.
Jednocześnie jest poważnym problemem niedociążenia bazy, powodującym wzrost kosztów
utrzymania a co za tym idzie zamykania obiektów szkolnych.
Coraz bardziej zaznacza się rola Przemyśla jako ośrodka rozwoju różnorodnego szkolnictwa
średniego oraz szkolnictwa wyższego. Bezpośrednio jednak na jego zahamowanie wpływa
sytuacja demograficzna.

Rys Nr 42 Uwarunkowania – oświata i edukacja

a) PRZEDSZKOLA
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące przedszkola:
Tab. Nr 33. Wykaz przedszkoli:
Nazwa przedszkola
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4 im. „Zielony Zakątek”
Przedszkole Nr 7
Przedszkole Nr 9 im. Czytelników Życia Podkarpackiego
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Nr 12
Przedszkole Nr 13
Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Podkarpackiego
Przedszkole Nr 16
Przedszkole Nr 19
Przedszkole Nr 20

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Adres
ul. Bartosz Głowackiego 17
ul. Barska 10
ul. Karola Szymankowskiego 4
ul. 22 Stycznia 11
ul. Juliusz Słowackiego 34
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68
ul. Franciszka Dolińskiego 4
ul. Mikołaja Kopernika 14
ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 9
ul. Ignacego Prądzyńskiego 47
ul. Ofiar Katynia 4a
ul. Juliusza Słowackiego 102
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Tab. Nr 34. Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny
Adres
W Szkole Podstawowej Nr 17
ul. Franciszka Smolki 10
(dla mniejszości narodowych)
Tab. Nr 35. Przedszkola niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne podmioty niż jst.
Oddział przedszkolny
Adres
w Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej
ul. Mikołaja Kopernika 14
(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu)
Wykres Nr 5. Skolaryzacja – przedszkola: liczba dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do
przedszkola, do liczby dzieci w tej grupie wiekowej w [%]

b) SZKOŁY PODSTAWOWE:
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące szkoły podstawowe:
Tab. Nr 36. Wykaz szkół podstawowych
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Henryka Sienkiewicza 3
im. Henryka Sienkiewicz
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Świętego Jana Nepomucena 10
im. Księdza Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Stanisława Konarskiego 7
im. Bohaterów Września
Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Generała Mieczysława Boruty –
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Spiechowicza 1
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Władycze 5
im. Henryka Jordana
Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Pułkownika Marcina
im. Zjednoczonej Europy
Borelowskiego 12
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wincentego Pola 5
Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Grunwaldzka 81

Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Franciszka Smolki 10
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Uwagi
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła ogólnodostępna
szkoła z oddziałami integracyjnymi
(w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt
Lwowskich)
szkoła dla ukraińskiej mniejszości
narodowej (w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 im.
Mariana Szaszkewicza)
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Tab. Nr 37. Wykaz szkół podstawowych specjalnych
Szkoła
Ośrodek
Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna
Specjalny Ośrodek Szkolno –
(dla dzieci niepełnosprawnych
Wychowawczy Nr 1 im. Marii
umysłowo w stopniu lekkim,
Grzegorzewskiej w Przemyślu
umiarkowanym i znacznym, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz autystycznych)
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno –
(dla dzieci niesłyszących i słabo
Wychowawczy Nr 2 im. dr Janusza
słyszących)
Korczaka w Przemyślu

Adres
ul. Mikołaja Kopernika 14

ul. Stefana Czarnieckiego 27

Na terenie miasta funkcjonuje także publiczna szkoła podstawowa wchodząca w skład
Zespołu Szkół Muzycznych, prowadzona przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny
Modrzejewskiej.
Tab.Nr38. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych ogólnodostępnych w roku szkolnym 2012/2013
Nazwa szkoły
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa NR 1 im. H. Sienkiewicza
11
211
Szkoła Podstawowa NR 4 im. Ks.J. Twardowskiego
23
615
Szkoła Podstawowa NR 5 im. Bohaterów Września
15
337
Szkoła Podstawowa NR 6 im. Ojca Św. J. Pawła II
14
347
Szkoła Podstawowa NR 11 im. H. Jordana
13
330
Szkoła Podstawowa NR 14 im. Zjednoczonej Europy
23
553
Szkoła Podstawowa NR 15
19
467
Szkoła Podstawowa NR 16
19
416
Szkoła Podstawowa NR 17
6
64
Razem
143
3 340

Rys. Nr 43. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto przemyśl i ich obwody
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c) GIMNAZJA:
Miasto Przemyśl jest organem prowadzącym następujące gimnazja:
Tab. Nr 39. Wykaz gimnazjów ogólnodostępnych
Szkoła
Adres
Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich
ul. 3 Maja 38
Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej
ul. Ratuszowa 1
Jadwigi
Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów
ul. Waleriana Łukasińskiego
7
Gimnazjum Nr 4
ul. Grunwaldzka 81

Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego
Gimnazjum Nr 7

ul. Grunwaldzka 17
ul. Franciszka Smolki 10

Uwagi
Gimnazjum z oddziałem
integracyjnym (w Zespole Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi im.
Orląt Lwowskich)
dla mniejszości narodowej (w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza)

Tab. Nr 40. Wykaz gimnazjów specjalnych.
Szkoła
Ośrodek
Gimnazjum Nr 8 (dla młodzieży
Specjalny Ośrodek Szkolno niepełnosprawnej umysłowo w stopniu
Wychowawczy Nr 1
lekkim, umiarkowanym i znacznym, z
im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu
niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz autystycznych)
Gimnazjum Nr 9 (dla młodzieży
Specjalny Ośrodek Szkolno –
niesłyszącej i słabo słyszących)
Wychowawczy Nr 2 im. dr Janusza
Korczaka w Przemyślu
Gimnazjum Specjalne Nr 10 (dla
Specjalny Ośrodek Szkolno –
młodzieży niepełnosprawnej ruchowo
Wychowawczy Nr 3
w Przemyślu

Adres
ul. Mikołaja Kopernika
14

ul. Stefana
Czarnieckiego 27
ul. Kapitulna 4

Na terenie miasta funkcjonują także: publiczne gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół
Muzycznych, prowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz gimnazja niepubliczne. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny
Modrzejewskiej prowadzona przez osobę fizyczną.
Tab. Nr 41. Niepubliczne Gimnazja wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
miasto Przemyśl.
Nazwa
Adres
Uprawnienia szkoły
publicznej
Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie im.
Przemyśl, ul. Św. Jana 3
Posiada
Ks. A. Czartoryskiego w Przemyślu
Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Przemyśl, ul. Słowackiego 21
Posiada
LO w Przemyślu
Niepubliczne Gimnazjum im. Heleny
Przemyśl, ul. Pl. Czackiego 2
Posiada
Modrzejewskiej
Niepubliczne Gimnazjum MORAWA
Przemyśl, ul. Glazera 44
Posiada
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Tab. Nr 42. Liczba oddziałów i uczniów w gimnazjach ogólnodostępnych w roku szkolnym 2011/2013
Szkoła
Liczba oddziałów w roku
Liczba uczniów w roku
szkol.
szkol.
Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich
15
350
Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi
10
188
Gimnazjum Nr 3 im. Szarych szeregów
16
417
Gimnazjum Nr 4
12
302
Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego
12
347
Gimnazjum Nr 7
3
45
Razem
68
1649

Rys. Nr 44. Sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Przemyśl i ich obwody

d) SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE:
Miasto jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne wyszczególnione w tabelach
poniżej.
Tab. Nr 43. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem zawodów/profili
kształcenia (stan na 31 grudnia 2012r.).
Nazwa
Liczba uczniów
Zawód / profil
i oddziałów
Zespół szkół
Szkoły w zespole
I LO
L. uczniów
737
Im. Juliusza Słowackiego
x
L. oddziałów
23
Ul. Słowackiego 21
Śr. Licz. Ucz.
32
II LO
L. uczniów
734
Im. Prof. K. Morawskiego
x
L. oddziałów
23
Ul. J. Glazera 44
Śr. Licz. Ucz.
32
Zesp. Szkół Ogólnokszt.
L. uczniów
48
Nr 2
III LO
x
L. oddziałów
3
im. M. Szaszkiewicza
Śr. Licz. Ucz.
16
Ul. Smolki 10
Zesp. Szkól
L. uczniów
370 t. agrobiznesu,
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Ekonomicznych im. K.
Baczyńskiego
Ul. Dworskiego 25
Zesp. Szkół
Ekonomicznych i
Ogólnokształcących
Im. Janusza
Groszkowskiego
Ul. Kilińskiego 10
Zespół Szkół
Informatycznych
i Mechanicznych
ul. Dworskiego 100
Zespól Szkół
Mechanicznych
I Drzewnych im. Ks
Winnickiego
Ul. Dworskiego 97

Zespól Szkół Usługowo
– Hotelarskich
I Gastronomicznych
Ul. Bakończycka 11

Razem

Technikum Nr 2

L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.

12
31

L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.

467
15
31
300
10
30
403
14
29

L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.

343
14
25

Zasadnicza

L. uczniów
L. oddziałów

371
12

Szkoła Zawodowa
Nr 6

Śr. Licz. Ucz.

31

L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.

482
20
24

L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.

351
12
29
4 606
158
29

IV LO

Technikum Nr 4

Technikum Nr 8

Technikum Nr 6

Technikum Nr 1

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
Nr 1
L. uczniów
L. oddziałów
Śr. Licz. Ucz.

Tab. Nr 44. Wykaz ponadgimnazjalnych szkół specjalnych.
Szkoła
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr1 ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr2 ul. Czarneckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr3 ul. Kopernika 14
(dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ul. Kopernika 14
(dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Technikum Specjalne Nr2 ul. Czarneckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Technikum Specjalne Nr1 ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
I Liceum Profilowane Specjalne ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
I Liceum Profilowane Specjalne ul. Czarneckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Czarneckiego 27 (dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

t. architektury krajobrazu,
t. ekonomista, t. handlowiec

x
t. elektryk
t. teleinformatyk
t. geodeta
t. elektryk,
t. logistyk,
t. mechatronik,
t. informatyk,
t. cyfrowych proc.graf.
t. budownictwa, t.mechanik,
t. urządzeń sanitarnych,
t. pojazdów samochod.,
t. ochrony środowiska
elektromechanik,
stolarz, murarz, murarztynkarz.
Monter inst. I urzadzeń sanit.,
monter sieci, inst. I urządzeń
sanit., mechanik pojazdów
samochodowych,
t. usług fryzjerskich,
t. org. usług gastronom.,
t. technologii odzieży,
t.hotelarstwa, kelner,
t.żywienia, i gospod. Dom.,
t.żywienia i usług gastronom.,
t.obsługi turystyczne,
Kucharz, kucharz małej
gastronomii, cukiernik, fryzjer,
klasa wielozawod.

Ośrodek
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
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II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)
IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Kopernika 14 (dla młodzieży upośledzonej umysłowo)
Szkoła Policealna Specjalna Nr4 ul. Czarneckiego 27
(dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej)
Szkoła Policealna Specjalna Nr3 ul. Kapitulna 4
(dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo)

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Przemyślu
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 3 w Przemyślu

Tab. Nr 45. Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące.
Uprawnienia szkoły
Nazwa
Rodzaj szkoły
publicznej
Niepubliczne LO dla Dorosłych Przemyśl, ul. Liceum ogólnokształcące dla
Posiada
Jagiellońska 10
dorosłych
LO dla Dorosłych Przemyśl,
Liceum ogólnokształcące dla
Posiada
ul. Glazera 44
dorosłych
Uzupełniające LO dla Dorosłych Przemyśl,
Uzupełniające Liceum
Posiada
ul. Glazera 44
ogólnokształcące dla dorosłych
LO dla Dorosłych Przemyśl „Partner”,
Liceum ogólnokształcące dla
Posiada
ul. Kamienny Most 6
dorosłych
LO dla dorosłych w Przemyślu Zakładu
Liceum ogólnokształcące dla
Posiada
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
dorosłych
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Uzupełniające LO w Przemyślu Zakładu
Uzupełniające Liceum
Posiada
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,
ogólnokształcące dla dorosłych
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 2
Tab. Nr 46. Niepubliczne szkoły policealne
Nazwa
College Komputerowe- szkoła
policealna Przemyśl, ul.
Dworskiego 100

Studium Życia Rodzinnego
Archidiecezji Przemyskiej
Przemyśl ul. Klasztorna 1
Pl. Konstytucji 3-go Maja 8
Prywatne Policealne Studium
zawodowe – siedziba
administracyjna: Przemyśl ul.
Grunwaldzka 81,
- siedziba dydaktycznowychowawcza: Przemyśl, ul.
Wodna 11
Policealne Studium w Przemyślu
zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Rzeszowie,
Przemyśl ul. Czarnieckiego 2
Policealna Szkoła Usług
Fryzjerskich, Przemyśl, ul.
Katedralna 5
Policealna Szkoła Usług
Kosmetycznych Przemyśl, ul. P.
Skargi 7

Zawody
Technik informatyk
Technik ekonomista
Florysa
Technik administracji
Technik informacji naukowej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa

Uprawnienia szkoły
publicznej

Posiada

Nie posiada
Katolicki doradca rodziny

Asystentka stomatologiczna.
Asystent osoby niepełnosprawnej.

Posiada

Technik usług fizycznych

Posiada

Technik usług fryzjerskich

Posiada

Technik usług kosmetycznych

Posiada
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Elitarne Studium Służb Ochrony
„DELTA”
Przemyśl, ul. Wodna 11
Policealne studium Technik
Budownictwa
Przemyśl, ul. Katedralna 5
Policealna Szkoła Detektywów i
Pracowników Ochrony w
Przemyślu, ul. Glazera 44

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Posiada

Technik budownictwa

Posiada

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Posiada

e)

INNE MIEJSKIE PLACÓWKI PUBLICZNE:
 ־Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kapitulnej 4. Celem poradni jest
udzielanie dzieciom i młodzieży z terenu Miasta pomocy psychologiczno
–pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków
kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem.
 ־Bursa Szkolna przy ul. Dworskiego 104. Jest to placówka przeznaczona dla
młodzieży mieszkającej stale poza Przemyślem, uczącej się w szkołach
ponadgimnazjalnych. Bursa dysponuje 200 miejscami.
 ־Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Św. Józefa 6. Jest to placówka wychowania
pozaszkolnego, w której działa 47 grup realizujących różnego rodzaju zajęcia
wspierające rozwój dzieci i młodzieży. W ramach prowadzonej przez MDK
działalności rozwijane są zainteresowania, uzdolnienia, doskonalone są umiejętności
spędzania czasu wolnego.
 ־Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A. Centrum realizuje
zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające
z programów nauczania zajęć praktycznych, a także zadania zlecone przez szkoły oraz
inne jednostki organizacyjne.

f)

INNE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:
 ־Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej Przemyśl ul. Chopina 1, ul. Krasińskiego 24;
 ־Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Przemyślu, ul. Wybrzeże
Ojca Św. Jana Pawła II 78;
 ־Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej,
ul. Krasińskiego 33;
 ־Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik”, ul. Lelewela 6,
 ־Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania
Rozwoju w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78,
 ־Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Antoniny Mirskiej”, ul. Krasińskiego
33.

g) SZKOŁY WYŻSZE:
 ־Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (dawna PWSZ),
 ־Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu (dawna WSAiZ),
 ־Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu,
 ־Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu,
 ־Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu,
 ־Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu,
 ־Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu.
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6) GOSPODARKA
Według rodzaju działalności największy odsetek firm funkcjonuje w handlu
i naprawach (w 2010r. - 33,38%). Odnotowuje się niewielki spadek ilości tego rodzaju firm
(od ok. 40% w roku 2003). W zakresie obsługi nieruchomości i firm oraz nauki działalność
prowadzi 16,95% firm, a w latach poprzednich zauważalne były minimalne wahania ilości.
W następnej kolejności jest transport, gospodarka magazynowa i łączność (w 2010r.
- 6,75%), co stanowi sukcesywny spadek ilości firm od 8,25% w 2003r. W działalności
przemysłowej i budownictwie funkcjonuje 10,93% firm, na podobnym poziomie jak w latach
poprzednich (za wyjątkiem 2008r. – 7,69%).
a)

FIRMY PRODUKCYJNE – NAJWIĘKSI PRACODAWCY (wg kolejności
alfabetycznej):
− APKON Sp. z o.o. www.apkon.pl – producent zagęszczonego soku jabłkowego,
schładzanie owoców miękkich,
− ELBUD Sp. z o.o. www.elbudprzemysl.pl – producent prefabrykatów
elektroenergetycznych
i Żelbetonowych,
− FANINA S.A. www.fanina.pl – producent elektromagnesów, transformatorów,
− przekładników prądowych, sprzęgów kolejowych, uchwytów elektromagnetycznych,
− FIBRIS S.A. www.fibris.pl – wiodący producent płyt pilśniowych,
− INGLOT Sp. z o.o. www.inglot.pl – producent wysokiej jakości kosmetyków,
− LIS-Poland Sp. z o.o. www.lis-oswietlenie.pl – producent oświetlenia oraz usług
metalizacji,
− NARZĘDZIOWCY Sp. z o.o. www.reduktory.com.pl – producent narzędzi,
przyrządów i urządzeń technologicznych oraz wyrobów z branży elektromaszynowej,
− PLASMET Sp. z o.o. www.plasmet.net – największy krajowy producent
precyzyjnych narzędzi ze stali stopowej do profilowania blach na prasach
krawędziowych,
− REM II Sp. z o.o. www.remii.pl – producent okien i drzwi z PCV i aluminium,
− SANWIL S.A. www.sanwil.pl – wiodący producent skór ekologicznych i materiałów
powlekanych,
− Zakłady Automatyki POLNA S.A. www.polna.com.pl – producent automatyki
przemysłowej i ciepłowniczej,
− Zakład produkcyjny ASTRA S.A. www.astra.przemysl.pl – producent farb
i artykułów szkolnych,
− Zakłady Sprzętu Oświetleniowego SZPAK S.J. www.szpak.com.pl – producent
sprzętu oświetleniowego.
− INFORES Sp. z o.o. – teleinformatyka.
Na koniunkturę gospodarcza Przemyśla w latach dziewięćdziesiątych istotny wpływ wywierał
handel ze wschodnimi sąsiadami Polski, zwłaszcza z Ukraina. Wobec kryzysu na Wschodzie,
który rozpoczął się w połowie 1998 roku, wprowadzenia obowiązku wizowego a przede
wszystkim uszczelnienie granic w związku z członkostwem w Unii Europejskiej handel ten
znacznie się zmniejszył, prowadząc w rezultacie do dekoniunktury gospodarczej
w Przemyślu.
Zasadniczy wpływ na poziom rozwoju gospodarczego miasta wywiera sfera produkcji
materialnej. Decyduje ona o aktywności gospodarczej, a tym samym o właściwym
funkcjonowaniu całego organizmu miasta zarówno w aspekcie społecznym jak
i gospodarczym. Szeroko rozumiana działalność gospodarcza angażuje zdecydowana
większość potencjału ludzkiego, środków finansowych i materiałowych jak również

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

159

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

infrastrukturę techniczną. Aktualnie ukształtowana struktura podmiotowa gospodarki miasta
jest wynikiem procesu transformacji systemowej polskiej gospodarki. Efektem tego procesu
jest wyraźny wzrost znaczenia sektora prywatnego, który w chwili obecnej znacznie
przewyższa sektor publiczny pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. Wśród podmiotów prywatnych przeważająca cześć stanowią podmioty
powstałe w wyniku transformacji systemowej i budowy gospodarki rynkowej. Stosunkowo
niewielka grupę stanowią sprywatyzowane byłe przedsiębiorstwa państwowe.
b)

WARUNKI DLA ROZWOJU WYTWÓRCZOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:
− bliskość granicy stwarzająca szanse na wykorzystanie potencjalnie chłonnego rynku
Ukrainy,
− eksport produktów przy niskich kosztach transportu,
− możliwość korzystania z usług kooperacyjnych relatywnie tanich firm ukraińskich,
− wieloletnie tradycje przemysłowe pozwalające firmom działającym na terenie miasta
lokować swoje produkty na rynku krajowym, a także na rynkach eksportowych,
miedzy innymi Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Danii, Holandii, Niemiec, Austrii,
Nigerii,
− możliwość pozyskania w otoczeniu miasta produktów rolniczych dla przetwórstwa
spożywczego,
− lokalne zasoby pracy pozwalające podejmować produkcje zaawansowane
technologicznie w dziedzinach: automatyka przemysłowa, elektrotechnika itp.
− znaczne lokalne zasoby pracy cechujące sie dobrym przygotowaniem zawodowym,
− niski poziom przeciętnych płac na Podkarpaciu.

7) TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA O ZNACZENIU PONADLOKALNYM.
Przemyśl dzięki swoim walorom historyczno-krajobrazowym pretenduje do roli
głównego miejskiego ośrodka turystycznego na Podkarpaciu. Dużym atutem miasta jest
również położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą. Umożliwia ono rozwój
produktu markowego z zakresu turystyki przygranicznej i tranzytowej, obejmującego
jednodniowe przyjazdy w celu zrobienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach lub krótkiej
wizyty. Wiążę się ona z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury usytuowanej wzdłuż
głównych tras tranzytowych oraz w obrębie 50 kilometrowej strefy przygranicznej.
Dla potrzeb rozwoju turystyki opracowano i uchwalono „Strategię Rozwoju Turystyki
dla Miasta Przemyśla”.
a)

INFORMACJA TURYSTYCZNA.
Informacja turystyczna prowadzona jest przez:
− Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. dr M. Orłowicza
w utworzonym i finansowanym przez Urząd Miejski punkcie informacji turystycznej
przy ul. Grodzkiej 1.
− punkt informacji turystycznej w Bramie Sanockiej (przy współpracy z Przemyskim
Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka) działający dodatkowo
w sezonie letnim oraz tzw. „patrole szwejkowskie” rozdające przechodniom ulotki
i udzielające informacji.
− 3 urządzenia multimedialne (infokioski) - na pl. Niepodległości, w Urzędzie Miejskim
oraz na Zamku Kazimierzowskim zamontowane w ramach poprawy systemu miejskiej
informacji turystycznej; dają one możliwość dostępu do strony internetowej UM,
osobnej strony poświeconej informacji turystycznej oraz komunikacji e-mailowej.
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− Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Izba Celna w Przemyślu udzielające
informacji na temat możliwości przekroczenia granicy.
b) BAZA TURYSTYCZNA.
Na koniec roku 2009 na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego baza
noclegowa miasta składała sie z 18 obiektów noclegowych. Składają się na nią: obiekty
skategoryzowane: 9 hoteli: 5 hoteli ***, 3 hotele ** i 1 hotel * o łącznej liczbie miejsc
noclegowych 679. W 2011r. do grupy hoteli dołączył nowy obiekt trzygwiazdkowy oraz
1 obiekt jednogwiazdkowy przechodząc z grupy pokoi gościnnych do kategorii hoteli.
- 1 Schronisko Młodzieżowe PTSM Matecznik kat. I. dysponujące 55 miejscami
noclegowymi. Do nieskategoryzowanych zalicza się łącznie 9 pokoi gościnnych, w tym
1 obiekt stanowiący bazę dydaktyczno-noclegową. Ogółem liczba miejsc w pokojach
gościnnych wynosi 199.
W 2009r. liczba osób korzystających z noclegów w obiektach noclegowych
w Przemyślu wyniosła 45 000, a w 2008r. - 33 213. Widać tendencje wzrostową, 11 804
turystów więcej korzystało w 2009r. z bazy noclegowej niż w 2008r. (wzrost o 35%
w stosunku do roku 2008). Udział cudzoziemców w liczbie korzystających z noclegów
również uległ zwiększeniu.
Baza noclegowa Przemyśla jako miasta znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie
z granica jest niewystarczająca, zarówno pod względem różnorodności, jak i ilości obiektów
noclegowych (średniej i niższej kategorii) oraz oferowanych przez nie miejsc noclegowych.
Zdecydowana przewaga drogiej bazy hotelowej przekłada się na niedostateczna ilość
obiektów oferujących usługi noclegowe po niższych, bardziej przystępnych cenach.
Problemem jest również praktyczny brak bazy zbiorowego zakwaterowania wykorzystywanej
głównie przez dzieci i młodzież (na organizacje białych / zielonych szkół lub kolonii czy
obozów).
Tab. Nr 47. Obiekty świadczące usługi noclegowe (GUS)
Rok
Liczba
Ilość
Hotele
Schroniska
obiektów
miejsc
młodzieżowe
ogółem
ogółem
2005
15
1105
8
1
2006
12
1043
7
1
2007
12
900
7
1
2008
13
992
8
1
2009
18
927
7
1
2010
18
1006
8
1
2011
19
933
9
1
2012
21
1037
9
1

Domy
wycieczkowe

Campingi

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

Pokoje
gościnne
4
2
2
2
10
13
9
11

c) INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, ATRAKCJE TURYSTYCZNE.
Najważniejsze obiekty powstałe w latach 2006–2011:
− „Przemyski Park Sportowo- Rekreacyjny”, w tym
stok narciarski z trzema trasami zjazdowymi:
• Trasa 1 niebieska o długości 830 m,
• Trasa 2 zielona o długości 820 m,
• Trasa 3 niebieska o długości 1200 m,
o różnicy poziomów na trasach 110 m,
„Ośla łączka" o długości 50 m z wyciągiem niskiego prowadzenia liny
dwa odcinki kolei linowej:
• kolejka 1 – dolna 2 osobowa dowożąca narciarzy z parkingu dolnego
do podnóża stoku o długości 270 m,
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•

kolejka 2 – górna 3 osoba kursująca wzdłuż tras zjazdowych o długości
110 m,
wiadukt dla narciarzy i ratraka nad ul. Pasteura,
parking dolny przy ul. Sanockiej na 120 miejsc parkingowych,
wszystkie trasy są sztucznie oświetlone i ratrakowane. Całość tras narciarskich
zaopatrzona jest w elektrohydranty co w połączeniu z armatkami śnieżącymi
stanowi system sztucznego zaśnieżania,
jedna trasa rowerowa zjazdowe (downhillowa) w bezpośrednim sąsiedztwie
stoku narciarskiego,
całoroczny tor saneczkowy,
snowpark.

Rys Nr 45 Dostępność podstawowej infrastruktury turystycznej

−

ścieżki rowerowe:
ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ulicy Bakończyckiej o łącznej długości 1,2
km;
odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż wybrzeża Sanu od mostu Orląt do mostu
Siwca o łącznej długości 650 mb,
przebudowa ulicy Ofiar Katynia – budowa ścieżek rowerowych z kostki
brukowej betonowej po obu stronach ulicy łącznie na długości 1710m;
przebudowa ul. Mogilnickiego – budowa ścieżek rowerowych z kostki
brukowej betonowej po obu stronach ulicy łącznie na długości 1372m.
W 2011r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ścieżek wzdłuż Sanu w granicach administracyjnych miasta w ramach projektu
„Trasy Rowerowe Polski Południowo-Wschodniej”.
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−

−

−
−
−
−
−
−

infrastruktura rowerowa – którą tworzą stojaki rowerowe ustawione w różnych
miejscach na terenie miasta, a sponsorowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej
i firmę SKANSKA: Miejsca ustawienia zostały wymienione poniżej:
DH Szpak, ul. 3 Maja,
Urząd Pocztowy, ul. 3 Maja,
Urząd Pocztowy, ul. Mickiewicza,
ul. Kazimierzowska,
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza (sponsor BGŻ),
ul. Władycze, przy fontannie (sponsor BGŻ),
PTTK , ul. Waygarta 3 (sponsor BGŻ),
KS Czuwaj (sponsor BGŻ),
Urząd Miejski, Rynek Starego Miasta,
górna stacja wyciągu narciarskiego (sponsor BGŻ),
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, (sponsor BGŻ).
Kopiec Tatarski i Forteczna Trasa Turystyczna - ciągi piesze i rowerowe utwardzone
i nieutwardzone, amfiteatr plenerowy na terenie Fortu Zniesienie z wykorzystaniem
naturalnego ukształtowania fortyfikacji (540 miejsc), wiata piknikowa i elementy małej
architektury,
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, serwis narciarski i szkoła narciarska,
wypożyczalnia i serwis rowerowy oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego,
usługa zwiedzania Twierdzy Przemyśl samochodami terenowymi,
jeden z bunkrów Linii Mołotowa, udostępniony do zwiedzania - kaponiera 8 813 (obok
hotelu „Gromada”) - odrestaurowanie i udostępnienie staraniem osób prywatnych,
Wieża Katedralna udostępniona dla zwiedzających, z możliwością obejrzenia panoramy
miasta.- historyczny obiekt po dokonaniu prac remontowych i adaptacyjnych. Obiekt
przystosowany został również dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
zrewitalizowany Park Miejski w zakresie: modernizacji oświetlenia parkowego i alejek
parkowych, rewitalizacji ekosystemu stawowego oraz budowy nowych i uzupełnieniu
istniejących elementów małej architektury;
podziemia w budynku Rynek 1 w Przemyślu.

8) SPORT I REKREACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA.
Obserwuje się coraz większą świadomość ludzi dotyczącą znaczenia uprawiania
sportu i jego wpływu na ich stan zdrowia i jakość życia, świadczy o tym coraz większa ilość
rejestrowanej działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem (m.in. prowadzenie
kręgielni, salonu do gry w bilard, fitness, siłowni, czy zajęć z Nordic Walking, zajęć z tenisa
ziemnego, karate, pływania, jazdy na nartach, paintball, sporty ekstremalne, itp.).
Działalność sportowo-rekreacyjną i wypoczynkową w Przemyślu prowadzi przede
wszystkim powstały w październiku 2005 r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który nie
tylko popularyzuje rozwój nowych form sportu i rekreacji, ale także organizuje imprezy
w zakresie powszechnej kultury fizycznej oraz służy klubom sportowym posiadanym
zapleczem sportowym, tj. halą sportową, krytą pływalnią, lodowiskiem, stokiem narciarskim,
torem saneczkowym, boiskami sportowymi, trasami rowerowymi i restauracją. Sport
kwalifikowany realizowany jest przede wszystkim w klubach sportowych: MKS "Polonia",
KS "Czuwaj", MLKS "Nurt", MKS „Motor”, UKS przy SP nr 14, UKS „Gimnazjum nr1
– Polonia-POSiR”, UKS „Tempo 5” oraz kilkudziesięciu działających na terenie miasta
stowarzyszeniach kultury fizycznej i szkółkach sportowych działających przy POSiR. Duży
poziom sportowy reprezentują uczniowskie kluby sportowe, które w takich dyscyplinach jak;
piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, pływanie czy narciarstwo
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alpejskie zdobywają laury na arenach wojewódzkich i krajowych, a niejednokrotnie również
za granicą.
Bazę sportowo-rekreacyjną miasta stanowi:
- MKS „Polonia” – stadion z bieżnią i kompleks trawiastych boisk do piłki nożnej,
- KKS „Czuwaj” - stadion i boisko do piłki nożnej, korty tenisowe,
- stadion lekkoatletyczny z bieżnią przy, ul. A. Dworskiego,
- stok narciarski z całorocznym torem saneczkowym,
- sztuczne lodowisko,
- kryta pływalnia,
- hala sportowa stanowiąca zaplecze treningowe dla różnych dyscyplin sportowych,
- boiska do piłki siatkowej plażowej,
- kilkadziesiąt boisk osiedlowych, szkolnych i sportowych o różnej nawierzchni,
- sale gimnastyczne przy placówkach oświatowych.
Tab. Nr 48. Wykaz miejskich obiektów sportowych – osiedlowych i oświatowych, wg podziału miasta Przemyśla
na osiedla (stan na 31 grudnia 2012r.)
Nazwa rady
Obiekty sportowe
Obiekty oświatowe

Rada Osiedla Nr 1
Stare Miasto

Boisko osiedlowe przy ul. Śnigurskiego
MKS „Polonia” – ul. Sanocka, stadion z bieżnią
i kompleks trawiastych boisk do piłki nożnej
Lodowisko
Stok narciarski – saneczki, trasy rowerowe
Plac zabaw - park miejski

SP 11 - boiska szkolne, sala gimn., plac
zabaw
SP 1 - boiska szkolne, sala gimn.
Gim. nr 2 – boisko do koszykówki, sala
gimnastyczna

Rada Osiedla Nr 2
Kmiecie

Boiska sportowe nad Sanem:
Boisko do piłki nożnej
piłka siatkowa plażowa- dwa boiska.
Place zabaw – osiedlowe

SP 16 – boisko do piłki nożnej
z nawierzchnią syntetyczną
ZSzOI – boisko, sala gimn.
Gim. 5 – sala gimn.
MDK – boisko asfaltowe
Plac zabaw - ul. Barska

Rada Osiedla Nr 3
Warneńczyka

Rada Osiedla Nr 4
Lipowica

Rada Osiedla Nr 5
Salezjańskie
Rada Osiedla Nr 6
Kazanów

Rada Osiedla Nr 7
Winna Góra

Rada Osiedla Nr 8
Rogozińskiego

Plac zabaw
Boisko do piłki nożnej
Boisko do siatkówki plażowej
Boisko do siatkówki plażowej
Boisko do koszykówki
Boisko do piłki nożnej
Plac zabaw – park miejski
Plac zabaw – boiska prz ul. Wysockiego
Pole do golfa przy ul. Wysockiego
Tor downhil - park przy ul. Paderewskiego
Boiska osiedlowe przy ul.Glazera
Place zabaw – osiedlowe
Boiska sportowe – piłka nożna, piłka siatkowa
plażowa , ul. Opalińskiego
Place zabaw – osiedlowe
Boiska do piłki nożnej:
fort „Winna Góra”, „Baniaki”
Boisko asfaltowe do koszykówki ogrodzone
ul St. Augusta
Place zabaw – osiedlowe
Boisko osiedlowe do piłki nożnej i piłki siatkowej
plażowej – przy ul. Rogozińskiego i F. Focha.
Place zabaw – osiedlowe.
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Plac zabaw - ul. Dolińskiego

SP 4 – boiska szkolne, sala gimn.
Zespół boisk „Orlik”
SP 6 –boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią syntetyczną przy szkole
podstawowej, boisko asfaltowe do
tenisa ziemnego

SP 14 – boiska szkolne
o nawierzchni asfaltowe i ziemnej, sala
gimnastyczna.
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Rada Osiedla Nr 9
Krasińskiego

Rada Osiedla Nr 10
Kopernika
Rada Osiedla Nr 11
Lwowska

Rada Osiedla Nr 12
Łukasińskiego

Rada Osiedla Nr 13
Przemysława
Rada Osiedla Nr 14
Słowackiego
Rada Osiedla Nr 15
Konopnickiej

Boiska osiedlowe przy ul. Krasińskiego ,
,Borelowskiego, Kosynierów,
KS „Czuwaj” - stadion i boisko do piłki nożnej, korty Gim. nr 1 – boiska szkolne, sala
gimnastyczna
tenisowe,
Place zabaw - osiedlowe
Boisko do siatkówki przy stanicy wodnej
SOSW nr 1 – ul. Kopernika, boiska
Boisko osiedlowe do piłki nożnej i siatkówki, place
szkolne , plac zabaw
zabaw
SOSW nr 2 – ul. Czarnieckiego - boiska
szkolne, sala gimn.
Boisko osiedlowe do piłki nożnej przy ul. Lwowskiej
Place zabaw – osiedlowe
Gim. nr 3 – kompleks boisk szkolnych,
sala gimn.
Przedszkole nr 2 – plac zabaw
ZSEiO – boiska szkolne, sala
gimnastyczna,
ZSE – boiska szkolne, sala gimn.
Boiska osiedlowe do pilki nożnej i siatkówki
ZSMiD – stadion lekkoatletyczny
plażowej przy ul. I Armii WP,
„Juwenia”boisko do siatkówki ul. Tuwima
kompleks boisk asfaltowych
Place zabaw – osiedlowe
i jedno duże trawiaste z bieżnią, boisko
wielofunkcyjne „Orlik” wraz
z lodowiskiem „Biały Orlik”.
ZSUHiG – boiska szkolne asfaltowe,
sala gimnastyczna, boiska
wielofunkcyjne „Orlik”
Boiska sportowe:
Zniesienie – boisko do piłki nożnej
ul. Szykowskiego – boisko do koszykówki
SP 8 – boiska szkolne
I LO – Gimnazjum boiska szkolne, sala
Place zabaw - osiedlowe
gim.
Przedszkole Nr 9 – plac zabaw
Boiska osiedlowe na forcie przy ul. Szańcowej,
boisko do siatkówki i boisko do piłki nożnej
SP 15 - boiska szkolne, sala gim.
Place zabaw – osiedlowe

Rada Osiedla Nr 16
Mickiewicza

Hala sportowa – boiska asfaltowe, ul. Mickiewicza
Place zabaw – osiedlowe

Rada Osiedla Nr 17
Zielonka

Boiska osiedlowe: piłka nożna, koszykówka

Rada Osiedla Nr 18
Rycerskie

Boiska osiedlowe przy ul. Bielskiego i Sikorskiego
Place zabaw – osiedlowe

Rada Osiedla Nr 19
Os. Krakowskie

Boiska osiedlowe przy ul. Monte Cassino do piłki
nożnej, osiedlowy plac zabaw

Rada Osiedla Nr 20
Za Wiarem
Rada Osiedla Nr 21
Kruhel Wielki

Boiska osiedlowe nad” Wiarem” do piłki nożnej,
siatkówki plażowej i do koszykówki , osiedlowy plac
zabaw.
Boisko leśne do piłki nożne, boiska do piłki nożnej i
do siatkówki przy ul. Rosłońskiego, osiedlowy plac
zabaw przy ul. Rosłońskiego
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SP Nr 5 - sala gimnastyczna

II LO – kompleks boisk szkolnych, sala
gimnastyczna

Przedszkole nr 19 – plac zabaw
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Jak wynika z powyższego zestawienia praktycznie przy każdej szkole są obiekty sportowe
typu: sala gimnastyczna, czy boiska do piłki siatkowej, nożnej lub koszykowej. Na każdym
osiedlu sukcesywnie powstają boiska do piłki siatkowej plażowej, czy place zabaw dla
najmłodszych.
Tab. Nr 49. Stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w ewidencji Prezydenta Miasta Przemyśla
L.p.
Nazwa stowarzyszenia
Adres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” przy SP Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy SP Nr 4
Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Piątka” przy SP Nr 5
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 6
Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14
Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 15
Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” przy Gimnazjum Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy ”GIM BASKET 2” przy Gimnazjum Nr 2
Uczniowski Klub Sportowy „Jordan” przy Gimnazjum Nr 3
Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5” przy Gimn. Nr 5
Uczniowski Klub Sportowy "GUTEK" przy Gimn. Salezjańskim
Uczniowski Klub Sportowy „Słowak” przy I LO
Uczniowski Klub Sportowy „Morawa” przy II LO
Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” przy ZSzOI
Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik” przy ZSEiO
Uczniowski Klub Sportowy „Sianowa Czajka” przy ZSO Nr 2
Uczniowski Klub Sportowy „FORMA” przy ZSUHiG
Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” przy ZSMiD
Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” przy ZSE
Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” przy SOSW Nr 1
Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Niedźwiadek” przy SOSW Nr 2
Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„Sokół”
Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM”
Uczniowski Klub Sportowy „Twierdza” przy OHP w P-ślu
Uczniowski Klub Sportowy „Elektromechanik” przy ZSZ Nr 1
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Azymut”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Twierdza Przemyśl”
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA”
Powiatowe Szkolne Towarzystwo Sportu i Rekreacji
Klub Żeglarski „OPTY” przy MZK sp. z o. o.
Stowarzyszenie Karate „SAIHA” KYOKUSHINKAI-IFK
Przemyski Klub SHORIN - RYU Karate
Przemyska Reprezentacja Maratończyków
Młodzieżowy Klub Sportowy „Motor”
Przemyska Szkółka Bokserska „Niedźwiadki”
Stowarzyszenie Sportowe „Kinsen”
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kazanów”
Klub Sportowy „Góral Winna Góra”
Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
Przemyski Klub Walki Wręcz JIUJUTSU
Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
Stowarzyszenie Rodziców Młodych Piłkarzy
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Łukasiński”
Klub Futbolu Amerykańskiego Przemyśl Bears
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ul. Sienkiewicza 3
ul. Św. Jana 10
ul. Konarskiego 7
ul. B. Spiechowicza 1
ul. Borelowskiego 12
ul. W. Pola 5
ul. 3 Maja 38
ul. Ratuszowa 1
ul. Łukasińskiego 7
ul. Grunwaldzka 17
ul. Św. Jana 3
ul. Słowackiego 21
ul. B-pa J. Glazera 44
ul. Grunwaldzka 81
ul. Kilińskiego 10
ul. Smolki 10
ul. Bakończycka 11
ul. Dworskiego 99
ul. Dworskiego 25
ul. Kopernika 14
ul. St. Czarnieckiego 27
ul. J. Jasińskiego 1
ul. Słowackiego 21
ul. Dworskiego 6
ul. Dworskiego 100
ul. B-pa J. Glazera 44
ul. Borelowskiego 12
ul. Słowackiego 40
ul. Dworskiego 24
ul. Borelowskiego 12
ul. Lwowska 51
ul. Lwowska 9
ul. Lwowska 32//9
ul. Rodzinna 27
ul. 3 Maja 71/2
ul. Dworskiego 94/3
ul. Mickiewicza 30
ul. St. Augusta 20a/12
ul. Opalińskiego 15/24
ul. Mireckiego 5
ul. Poniatowskiego 16/2
ul. S. Augusta 18A/13
ul. Kamienny Most 6
ul. Moniuszki 4/17
ul. Sierakowskiego 10/2
ul. Borelowskiego 17/44
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Tab. Nr 50. Stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność na terenie miasta
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
41.
44.

Klub Sportowy „Czuwaj”
Miejski Klub Sportowy „Polonia”
Auto Sport Klub
Automobilklub Przemyski
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt”
Klub Sportowy Głuchych „Iskra”
Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących
„Podkarpacie”
Stowarzyszenie AKTIV - Grupa Ludzi Aktywnych
Wojskowy Prawosławny Klub Sportowy „Strathos”
Stow. Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta”
Sportowo Kulturalny Klub Szachowy
Przemyski Klub Karate „KYOKUSHIN”
Przemyski Klub Karate Tradycyjnego
Przemyski Klub OYAMA Karate
Stowarzyszenie „Czuwaj Wiaro”
Przemyskie Stowarzyszenie Brydżowe
Przemyski Klub Żeglarski „Norka”
Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub „Baltica”
Stowarzyszenie Żeglarskie ”Wodnik” w Przemyślu
Klub Motocyklowy „EASTERN – SCORPIONS”
Przemyskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Saling”
Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski
Przemyski Klub Okinawa Goju-RYU Karate-Do
Nauczycielski Klub Żeglarski "Kliwer" w Przemyślu
Stowarzyszenie Żeglarskie "Kotwica" w Przemyślu
Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ogniwo”
w Przemyślu
Stowarzyszenie na Rzecz bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka nad wodą
„Orka”
Grodzko Ziemski Związek Szachowy
Przemyski Okręgowy Związek Koszykówki
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Przemyskie Towarzystwo Cyklistów
Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Przemyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki „Start”
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Kolegium
Nauczycielskiego im A. Fredry
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Twierdza”
Akademia Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia”
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Adres

ul. 22 Stycznia 6
ul. H. Sienkiewicza 7
ul. Rzeczna 10/121
ul. Mariacka 11
ul. Mickiewicza 28
ul. Grodzka 6
ul. St. Batorego 22
ul. Z. Zielińskiego 12/10
ul. 3 Maja 58
ul. Św. Jana 3
ul. Św. Józefa 6
ul. Sanocka 67a
ul. Lwowska 32c/19
ul. Kosynierów 6/19
ul. 22 Stycznia 6
ul. Mickiewicza 30
ul. J. Lelewela 13/6
ul. M. Konopnickiej 2/5
Plac Św. Floriana 1
ul. Kościuszki 2
ul. Nestora 2
ul. Sanocka 47
ul. Dworskiego 95/2
ul. Sportowa 12/31
ul. Lwowska 17
ul. 22 Stycznia 20
ul. Herbertów 76
ul. Paderewskiego 12/20
ul. H. Sienkiewicza 7
ul. J. Słowackiego 40
ul. Żołnierzy I AWP 5/37
ul. J. Piłsudskiego 23/6
ul. Barska 6
ul. St. Batorego 22
ul. Łukasińskiego 12
ul. T. Terleckiego 6
ul. Skośna 1
ul. Mireckiego 4
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Rys Nr 46 Dostępność komunikacyjna do obiektów sportu i rekreacji na terenie miasta

Rys Nr 47 Obiekty sportu i rekreacji na terenie miasta
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9) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
a) SZPITALE
Wszechstronną opiekę medyczną podstawową i specjalistyczną w Przemyślu,
zapewniają dwa szpitale funkcjonujące na terenie miasta:
− Wojewódzki Szpital w Przemyślu prowadzony przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego,
– a w strukturach Wojewódzkiego Szpitala przychodnie specjalistyczne,
− Szpital Miejski powstały na bazie zlikwidowanego 114 Szpitala Wojskowego.
b) PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE
Na terenie miasta funkcjonują również publiczne i niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej. Jako powiat grodzki Miasto Przemyśl prowadzi Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ponadto,
działają prywatne praktyki lekarskie.
c) PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Całości usług medycznych dopełnia duża ilość aptek.
d) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa. Zadania gminy i powiatu
z zakresu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 z pózn. zm.). Do podstawowych żądań zaliczyć należy:
− umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości,
− zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka,
− doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia sie osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem,
− zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych i marginalizacji społecznej.
Na terenie Przemyśla zadania określone ustawa o pomocy społecznej realizuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), powołany uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/82/90
z dnia 27 kwietnia 1990r. MOPS jest samodzielna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Przemyśla,
podlega Prezydentowi Miasta.
Od 1999r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje jednocześnie zadania
ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie. Od 1 lipca 2005r.,
z upoważnienia Prezydenta Miasta, MOPS realizuje: ustawę o świadczeniach rodzinnych,
ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz
ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (ustawa weszła w życie z dniem
1 października 2008r.). MOPS zapewnia równie obsługę finansowo-ksiegową dla
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W roku 2010 na terenie miasta objętych pomocą społeczna zostało 10 235 osób, co
stanowi ok. 15,42% ogółu mieszkańców. Średnia udokumentowanych dochodów mieszkańca
Przemyśla korzystającego z pomocy społecznej wynosi pomiędzy 200,00 a 300,00 zł.
Największe zagęszczenie osób żyjących w ubóstwie koncentruje sie w okolicach ulic:
Dworskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Jagiellońska, Rynek, Grunwaldzka, 3-go Maja,
Śnigurskiego, Franciszkańska, Kazimierza Wielkiego, Plac Legionów. Większość osób
korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje Stare Miasto.
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e) POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Miasto Przemyśl zamieszkuje ok. 10 000 osób niepełnosprawnych. W ramach
rehabilitacji społecznej MOPS w drodze dofinansowania ze środków PFRON świadczy
pomoc poprzez:
− likwidację barier uniemożliwiających samodzielne, sprawne funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w ich najbliższym otoczeniu, w domu i rodzinie,
− zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
− uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
− prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
− współpracę z podmiotami w zakresie koordynacji i wymiany informacji służących
działaniom skierowanym do osób niepełnosprawnych w obszarze potrzeb społecznych
tych osób oraz przestrzegania praw im przysługujących, umożliwia osobom
niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, polegający na czynnym
wypełnianiu ról m.in. w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, towarzyskim oraz
możliwości korzystania z dóbr kultury, dostępu do informacji i życia politycznego.

Rys. Nr 48. Ochrona zdrowia i opieka społeczna na tle miasta
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2.8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA
Zadaniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego z ramienia samorządu miasta
zajmuje sie Straż Miejska. Zadania te często powielają kompetencje Policji i niejednokrotnie
wymagają współdziałania z Komendą Miejską Policji w Przemyślu, Wydziałami Urzędu
Miejskiego i innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu ładu i porządku
publicznego, a także z organizacjami społecznymi i radami osiedlowymi.
Na terenie miasta Przemyśla za bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony
przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego
i wodnego odpowiedzialna jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
W jej struktury wchodzą: Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy, Wydział OrganizacyjnoKadrowy, Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny, Sekcja Finansów oraz Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza, której głównym zadaniem jest bezpośrednia likwidacja ww. zagrożeń.
Wydzielona cześć sił i środków Jednostki wchodzi w skład Centralnego Odwodu
Operacyjnego oraz Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w tym specjalistyczna grupa
ratownictwa wodnonurkowego, która realizują zadania ratownicze na terenie całego
województwa podkarpackiego, a w razie potrzeby może być dysponowana również poza jego
teren.
Przemyśl posiada formacje obrony cywilnej. Obrona Cywilna ma na celu ochronę
ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie
i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu
klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków. Funkcje Szefa Obrony
Cywilnej Miasta Przemyśla pełni ustawowo Prezydent Miasta Przemyśla.
W dniu 2 marca 2007r Zarządzeniem Nr 28/07 Prezydenta Miasta Przemyśla został
powołany Zespół Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśla, mający na celu zapewnienie
efektywnego kierowania i koordynacji działań sił i środków służących ochronie życia i mienia
ludności w sytuacjach nadzwyczajnych.
W Przemyślu wśród najczęstszych przejawów łamania prawa należy wymienić
zakłócanie porządku publicznego, rozboje, kradzieże i dewastacje mienia (tak publicznego,
jak i prywatnego), głównie na skutek nadużywania alkoholu przez sprawców. Na terenach
i w okolicy miejskich bazarów występują kradzieże oraz nielegalny handel (alkohol,
papierosy, wyroby ze złota). Raporty Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej do
terenów najbardziej zagrożonych przestępczością zaliczają osiedla: Kopernika, Kosynierów
–Borelowskiego, Lwowska, Mickiewicza, Wieniawskiego, Słowackiego i Winna Góra-Monte
Cassino.
W 2010r. na terenie miasta odnotowano spadek ogólnej ilości przestępstw do poziomu
1873 tj. o 426 przestępstw mniej niż 2009r. Największy spadek odnotowano w kategorii
przestępstw o charakterze kryminalnym (z 1617 w 2009r. do 1351 w 2010r.) tj. o 266
przestępstw mniej niż w 2009r.
Wskaźnik wykrywalności za 2010r wynosi: przestępstwa ogółem – 71,8%,
przestępstwa kryminalne – 60,5%. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost
wykrywalności zarówno w kategorii przestępstw ogółem z 70,6% do 71,8%, jak również
w kategorii przestępstw kryminalnych z 57,4 do 60,5% w 2010r. Ponadto, na drogach miasta
Przemyśla w 2010r. doszło do 906 zdarzeń drogowych w tym 23 wypadki drogowe,
w których zginęło 4 osoby i 22 zostało ranne oraz 883 kolizje drogowe.
W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń z 835 w 2009r. do
906 w 2010r. Spadek odnotowano w ilości wypadków drogowych z 32 w 2009r. do 23 w roku
2010.
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W przypadku Przemyśla czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego obok rozwijających się patologii społecznych jest również bliskość
granicy z Ukraina i wynikający stad ruch przygraniczny oraz tranzytowy. Stąd też
podejmowane są różnego rodzaju działania skierowane wobec cudzoziemców
przeprowadzone często z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, Służba Ochrony
Kolei i innymi służbami.
Miasto Przemyśl charakteryzuje się szczególnie wysokim zagrożeniem pożarowym, co
spowodowane jest głównie duża gęstością zaludnienia i zabudowy mieszkaniowej, a także
koncentracją obiektów użyteczności publicznej oraz siedzib firm, zwłaszcza w obszarze
śródmiejskim. Raport Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczący interwencji
wskazuje, iż następuje systematyczny wzrost ilości zdarzeń i interwencji Straży Pożarnej na
terenie miasta. W okresie analizowanych ostatnich pięciu lat nie można jednoznacznie
stwierdzić tendencji wzrostowej lub malejącej ilości zdarzeń na terenie miasta. Ilość
interwencji wahała sie pomiędzy 600 – 750.
Do istotnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w Przemyślu zaliczyć należy
również zagrożenia powodziowe, będące następstwem wezbrań wód, ulewnych deszczy
i gwałtownych roztopów.

Rys. Nr 49. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
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2.9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW
GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH
2.9.1. OBSZAR GÓRNICZY GAZU ZIEMNEGO „PRZEMYŚL”
Obszar miasta prawie w całości leży w terenie górniczym gazu ziemnego. 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 Obszaru Górniczego „Przemyśl” wynoszą razem 28 633,92
mln m3, w tym zasoby wydobywalne stanowią 15 885,79 mln m3, a zasoby przemysłowe
12748,13 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.
2.9.2. INFRASTUKTURA KOPALNIANA
W granicach administracyjnych Miasta Przemyśla znajdują się urządzenia źródłowe
(kopalnie gazu ziemnego i stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia) oraz urządzenia
przesyłowe w postaci gazociągów i odwierty gazowe eksploatacyjne (czynne
i zlikwidowane).
Gaz ziemny wysokometanowy dla Miasta Przemyśla dostarczany jest za
pośrednictwem sześciu stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia o łącznej przepustowości
26700 Nm3/h oraz szesnastu stacji II stopnia o łącznej przepustowości 7180 Nm3/h.
Właścicielem i operatorem jednej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia (przy ulicy
Opalińskiego) jest O/ZG w Jarosławiu. Właścicielami i operatorami pozostałych stacji
redukcyjno-pomiarowych I stopnia i gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie miasta są
OGP GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie, Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Jarosławiu oraz PGNiG S.A w Warszawie, Oddział w Sanoku.
Właścicielem i operatorem stacji redukcyjno-pomiarowych II stopnia oraz sieci
gazowej średniego i niskiego ciśnienia jest O/ZG w Jarosławiu. Eksploatacja stacji
redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia na zlecenie ich właścicieli prowadzona jest przez
Przedsiębiorstwo Obsługi Gazownictwa POLGAZ w Jarosławiu.
Na terenie Miasta Przemyśla znajdują się 3 kopalnie gazu, są to: KGZ Przemyśl
Zachód, KGZ Przemyśl Wschód i KGZ Przemyśl Hurko. Właścicielem ich jest Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku.
Od gazociągów zakładu górniczego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu,
a od odwiertów związanych z wydobyciem gazu ziemnego oraz od urządzeń i instalacji
technologicznych obowiązują odległości wolne od zabudowy. W tym zakresie obowiązują
strefy kontrolowane (minimalne odległości do obiektów terenowych) od istniejących
obiektów budowlanych zakładu górniczego związanych z wydobywaniem gazu ziemnego,
a w szczególności odwiertów gazowych (czynnych i zlikwidowanych), urządzeń i instalacji
technologicznych oraz gazociągów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640).
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-

-

strefa kontrolowana od czynnych odwiertów gazowych oraz innych urządzeń
i instalacji technologicznych wynosi R=50 m (może być zmniejszona przez
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego),
strefa kontrolowana od zlikwidowanych odwiertów gazowych wynosi R=5 m.

Rys. Nr 50. Obszar górniczy gazu ziemnego „Przemyśl”

Rys. Nr 51. Obszar górniczy gazu ziemnego „Przemyśl” oraz infrastruktura kopalniana
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2.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW
I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH
2.10.1. OBSZARY CHRONIONE PRZYRODNICZO
Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody 2004 (Dz. U. 92, poz. 880) na terenie
miasta ochronie prawnej podlegają:
1) 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), 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.
2) Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 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. 2435.
3) Rezerwaty przyrody:
a) „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). Ochronie podlega naturalne stanowisko wisienki karłowatej (Cerasus
fruticosa), która jako relikt okresu holoceńskiego osiąga w Polsce północne
granice swojego występowania.
b) „Jamy” - Rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą
Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 25 stycznia 1995r. (M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony jedynego w Polsce
stanowiska lnu austriackiego.
4) Stanowisko dokumentacyjne Olistolit jurajski – skałka wapienna w Kruhelu Wielkim
(długość 300m, wysokość 4m, szerokość 60m) - stanowisko dokumentacyjne
dotyczące ochrony przyrody nieożywionej, ustanowione przez Wojewodę
Przemyskiego, rozporządzeniem nr 34 z dnia 28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj.
Przemyskiego Nr 17 poz.102).
5) Pomniki przyrody.
6) W ramach Europejskiej sieci Natura 2000, w zasięgu następujących Obszarów Natura
2000:
a) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSP) Natura 2000 “Pogórze Przemyskie”,
kod PLB 180001, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
21 lipca 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.).
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b) Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty „Ostoja
Przemyska” kod PLH 180012, zatwierdzony, jako obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 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 L43/63
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 2011r.
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego,
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny; Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L 33/146 z 8.2.2011).
c) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000, mający znaczenie dla wspólnoty
(OZW) “Rzeka San”, kod PLH 180007, zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej 2009/93/WE jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja
Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny
– Dz.U. L43 z 13/02/2009).
Szczegółowe dane systemie ochrony przyrodniczej miasta zawarto w rozdziale
2.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU
ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI
ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
2.10.2. OBSZARY CHRONIONE KULTUROWO
Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 92, poz.
880) na terenie miasta ochronie prawnej podlegają zachowane obiekty i zespoły historyczne
objęte:
1) wpisem do rejestru zabytków, w tym z pełniącym rolę nadrzędną na terenie miasta
wpisem do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego - A-705/709
z dnia 20 maja 1972 r., który wprowadza shierarchizowaną strukturę stref ochrony
konserwatorskiej z odpowiadającymi każdej ze stref ograniczeniami lub zakazami
zabudowy:
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,
2) Dodatkowymi formami ochrony:
K - strefy ochrony ekspozycji,
OW - strefy ochrony archeologicznej
3) wpisem do Ewidencji zabytków miasta Przemyśla, stanowiącej jeden z elementów
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016,
4) zapisami dotyczące ochrony konserwatorskiej zawartymi w obowiązujących mpzp
miasta Przemyśla,
5) ustaleniami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zawartymi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
aktualizacja 2004/2005.
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6) Zarządzeniem nr 70/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2010 w sprawie
wytycznych do umieszczania reklam oraz innych elementów scenografii miasta, na
nieruchomościach i obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m. Przemyśla
oraz na nieruchomościach i obiektach będących w posiadaniu Gminy Miejskiej
Przemyśl.
Szczegółowe dane na temat ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków
zawarto w rozdziale
2.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
2.10.3. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRAWA WODNEGO I PRAWA
GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity
Dz. u. z 2012 r. poz.145 z późniejszymi zmianami) ochronie podlegają wody powierzchniowe
i podziemne na terenie miasta objęte 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).
Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz U.
nr 163 poz. 981 z 2011r) poza obszarem gazu ziemnego ochronie podlegają również
udokumentowane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych objęte tym samym Planem.
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziałach: 2.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE
ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ
WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY i 2.10. UWARUNKOWANIA
WYNIKAJACE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
2.10.4. INNE OBSZARY CHRONIONE
1) Na terenie miasta występują tereny chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne w art. 2 ust. 9. (Dz. U. z 2005r. nr 240, poz.2027 z późniejszymi
zmianami ). Z definicji wynika, że terenami zamkniętymi są tereny o charakterze
zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez
właściwych ministrów:
− tereny MON: zawarte w decyzji nr 264/MON Ministra Obrony narodowej z dnia
19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony
narodowej, (Dz Urz. MON z 20.09.2013 r. ,poz. 233 z późniejszymi zmianami),
− tereny Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu: zawarte
w Ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 116, poz. 675) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca
2013r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany
rozporządzenia w sprawie utworzenia Oddziałów Straży Granicznej (Dz. U.
z 13 marca 2013r. poz. 342).
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− tereny kolejowe: zawarte w decyzji Ministra Transportu i Gosp. Morskiej
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Infrastruktury z 2009r. nr 14 poz. 51
z późniejszymi zmianami),
o których mowa w części „Uwarunkowania”, w rozdziale 2.1.1 GŁÓWNA
STRUKTURA PRZESTRZENNA MIASTA, punkt 11.TERENY ZAMKNIĘTE.
2) Na terenie miasta nie występują obszary chronione na podstawie ustaw:
− o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady, (Dz. U. Nr 41, poz. 412,
z późniejszymi zmianami),
− o ochronie gruntów rolnych i leśnych w części dotyczącej gruntów rolnych,
zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1657).

Rys. Nr 52. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych
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2.11.

UWARUNKOWANIA
KOMUNIKACJI

WYNIKAJACE

ZE

STANU

SYSTEMÓW

Miasto Przemyśl położone jest przy jednym z głównych powiązań transportowych
Europy w kierunku wschód – zachód, tj. Berlin-Kijów (III Paneuropejski korytarz
transportowy). Miasto stanowi węzeł komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym,
umożliwiający powiązania zewnętrzne na skalę międzynarodową oraz krajową. W związku
położeniem miasta Przemyśla na głównym szlaku transportowym w Polsce południowej oraz
przy granicy Państwa i Unii Europejskiej z Ukrainą (przejście graniczne Medyka-Szeginie)
system transportowy podlega stałej modernizacji systemu zewnętrznego jak i wewnętrznego,
na który składają się wszystkie elementy transportu miejskiego.
2.11.1. ZEWNĘTRZNY UKŁAD TRANSPORTOWY
Na elementy układu transportowego, umożliwiające zewnętrzne powiązania miasta
Przemyśla składają się autostrada A4, drogi krajowe, wojewódzkie oraz system transportu
kolejowego.
Spośród dziesięciu Transeuropejskich korytarzy transportowych jeden bezpośrednio
związanyz Przemyślem jest Korytarz III o przebiegu: Berlin –Drezno – Wrocław – Katowice
– Kraków – Lwów – Kijów. Wpisuje się on w stary, historyczny szlak handlowy, trakt
wojskowy i pątniczy, Via Regia, który po wielowiekowych przekształceniach stał się traktem
połączeń drogowych, kolejowych oraz wodnych.

Rys. Nr 53. Zewnętrzny układ komunikacyjny miasta Przemyśla
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2.11.2. PRZEMYSKI WĘZEŁ DROGOWY
W przemyskim węźle drogowym zbiegają się następujące drogi:
a) drogi krajowe:
− nr 77 (DK 77) Lipnik – Sandomierz – Gorzyce – Stalowa Wola – Nisko – Leżajsk
– Tryńcza – Jarosław – Radymno – Przemyśl,
− nr 28 (DK 28) Zator – Sucha Beskidzka – Jordanów – Rabka Zdrój – Nowy Sącz
– Grybów – Gorlice – Jasło – Krosno – Sanok – Bircza – Krasiczyn – Przemyśl
– Medyka,
b) drogi wojewódzkie:
− nr 884 (DW 884) Przemyśl – Krzywcza – Dubiecko – Bachórzec – Bachórz – Dynów
– Barycz – Domaradz,
− nr 885 (DW 885) Przemyśl – Hermanowice.

Rys. Nr 54 Przemyski Węzeł Drogowy

Długość dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta wynosi ogółem 14,815 km,
a długość dróg wojewódzkich to 6,994 km.
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Tab. Nr 51. Wykaz dróg krajowych na obszarze m. Przemyśla
Lp.

Nr drogi

1

28
28
28
28
28
28
28
28
28
77
77
77
77

2

Przebieg drogi
Dworskiego
Jagiellońska
Lwowska
Mickiewicza
Plac na Bramie
Sanocka
Siemiradzkiego
Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Zana
Krakowska
Aleja Wolności
Most Brama Przemyska
Aleja Solidarności
SUMA

Tab. Nr 52. Wykaz dróg wojewódzkich na obszarze m. Przemyśla
Lp.
Nr drogi
Przebieg drogi
1
884
Grunwaldzka, Węgierska
2
885
Słowackiego
SUMA

Klasa drogi
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Klasa drogi
G
G

Długość
[m]
1055
587
4268
1017
98
2255
412
682
1055
461
1345
315
1679
14 815

długość
3332m
3662m
6 994

2.11.3. TRANSPORT KOLEJOWY
Przez miasto przebiega tranzytowa magistrala kolejowa E-30 – linia należąca do
III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Przez Polskę przebiega na trasie od granicy
państwa z Niemcami przez Zgorzelec – Legnicę – Wrocław – Opole – Kędzierzyn- Koźle
– Zabrze – Katowice – Trzebinia – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Przemyśl do granicy
państwa z Ukrainą w Medyce.
Liczba miejsc obsługi podróżnych to dwie stacje kolejowe: Dworzec Główny
Przemyśl przy Placu Legionów oraz Stacja Zasanie przy ul. Borelowskiego. Długość linii
kolejowych w granicach administracyjnych miasta to 5,12km.
W Przemyślu istnieje jeden most kolejowy na rzece San oraz dwie przeprawy
kolejowe-wiadukty:
− na ulicy Zana (nośność 30 ton, długość 59,50 m, szerokość całkowita 12,22 m,
szerokość jezdni 7,40 m)
− Kamienny Most (nośność 15 ton, długość 203,58 m, szerokość całkowita 13,20 m,
szerokość jezdni 6,0 m).
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Rys. Nr 55 Transport kolejowy i dalekobieżny transport autobusowy.

2.11.4. TRANSPORT AUTOBUSOWY DALEKOBIEŻNY
Obsługa pasażerska systemu komunikacji autobusowej dalekobieżnej odbywa się za
pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu (PKS)
za pomocą dworca PKS przy ul. Czarnieckiego oraz bazy autobusowej, zlokalizowanej przy
ulicy Dworskiego.
PKS na terenie miasta Przemyśla obsługuje linie:
− 52 linie zwykłe do 50km,
− 7 linii zwykłych do 100km,
− 4 linie pośpieszne od 380 do 680km.
Na terenie miasta Przemyśla PKS korzysta z przystanków komunikacyjnych w ciągu ulic:
Grunwaldzkiej, Słowackiego, 3-go Maja, Rogozińskiego, Boh. Getta, Dworskiego,
Piłsudskiego, Lwowskiej oraz Mickiewicza.
2.11.5. WEWNĘTRZNY UKŁAD TRANSPORTOWY
Na wewnętrzny układ transportowy miasta Przemyśla składają się następujące
elementy:
− układ dróg doprowadzający do miasta ruch o zasięgu ponadlokalnym
(międzynarodowy, krajowy oraz regionalny),
− miejski układ drogowy,
− system komunikacji zbiorowej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
− systemy indywidualne.
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2.11.6. MIEJSKI UKŁAD DROGOWY
Sieć drogowa miasta Przemyśla to ogółem 201,9 km długości dróg publicznych.
Długość dróg gminnych oraz powiatowych w granicach administracyjnych miasta to
180,2 km. Miasto posiada oprócz 2 dróg krajowych i 2 wojewódzkich, 79 dróg powiatowych,
349 dróg gminnych oraz 12 placów (Unii Brzeskiej, Rynek, Plac Dominikański, Plac Rybi,
Plac Katedralny, Plac Rotmistrza Pileckiego, Plac Płk. Berka Joselewicza, Plac
Niepodległości, Plac Czackiego, Plac św. Floriana, Plac Legionów oraz Plac Orląt
Przemyskich). Liczba skrzyżowań układu podstawowego wynosi 48, miasto nie posiada
skrzyżowań bezkolizyjnych (dwupoziomowych), posiada natomiast 15 skrzyżowań
jednopoziomowych sterowanych sygnalizacją świetlną oraz 33 niesterowanych.
Miasto Przemyśl posiada sześć następujących przepraw mostowych:
1) most na rzece San im. Orląt Przemyskich: nośność 30 ton, długość 153,0 m,
szerokość całkowita 17,40 m, szerokość jezdni 10,50 m,
2) most na rzece San im. Siwca: nośność 30 ton, długość 151,16 m, szerokość
całkowita 13,22 m, szerokość jezdni 7,0 m,
3) most na rzece Wiar (droga krajowa nr 28): nośność 40 ton, lewa nitka jezdni:
długość 52,70 m, szerokość całkowita 10,26 m, szerokość jezdni 7,0 m, prawa
nitka jezdni: długość 65,24 m, szerokość całkowita 14,30 m, szerokość jezdni
8,0 m,
4) most na rzece Wiar (ul. Topolowa): nośność 40 ton, długość 58,0 m, szerokość
całkowita 15,14 m, szerokość jezdni 7,0 m,
5) most na potoku Jawor (ul. Herburtów): nośność 15 ton, długość 12,60 m,
szerokość całkowita 7,24 m, szerokość jezdni 7,0 m,
6) most Brama Przemyska na rzece San (droga krajowa nr 77): nośność 50 ton,
długość 229,45 m, szerokość jezdni 14,0 m, cztery pasy ruchu.
Wykaz dróg powiatowych na obszarze m. Przemyśla - załącznik tabela Nr 63 - str. …….
Wykaz dróg gminnych na obszarze m. Przemyśla - załącznik tabela Nr 64 - str. ……...
2.11.7. SYSTEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Na system komunikacji zbiorowej w mieście Przemyślu składa się transport kolejowy,
autobusowy oraz indywidualny.
− Transport kolejowy odbywa się na trasie E-30 (Zgorzelec – Medyka), w mieście
bezpośrednio poprzez stacje „Dworzec Główny” oraz „Zasanie”. Udział transportu
kolejowego w komunikacji miejskiej jest marginalny. Wszystkie przewozy
pasażerskie dotyczą połączeń dalekobieżnych, czyli międzynarodowych, krajowych
i regionalnych,
− Komunikacja autobusowa to transport pasażerski miejski, którym zarządza MZK
(Miejski Zarząd Komunikacji) oraz system transportu ponadlokalnego, który
w mieście Przemyślu głównie obsługuje PKS (Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej) i przewoźnicy prywatni.
MZK zarządza 29 liniami obsługującymi pasażerów miejskich i podmiejskich na trasach :
− Linia nr 1: Wapowce - Bakończyce, Bakończyce - Bełwin,
− Linia nr 2: Szpital Wojewódzki - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK - Szpital
Wojewódzki,
− Linia nr 3: Polna S.A. - Buszkowiczki, Buszkowiczki - Polna S.A.,
− Linia nr 4: Stanisławczyk - Wyb. Wilsona, Wyb. Wilsona - Malhowice
- Stanisławczyk,
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− Linia nr 5: Lipowica - Polna S.A., Polna S.A.- Lipowica,
− Linia nr 8: Witoszyńce - Wilczańska, Wilczańska - Witoszyńce,
− Linia nr 10: Rosłońskiego Pętla - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK - Pętla
Rosłońskiego,
− Linia nr 11: Wapowce - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK - Wapowce,
− Linia nr 12: Murowanka - Jagiellońska - Lwowska - Hureczko, Hureczko - Lwowska
- Jagiellońska - Murowanka,
− Linia nr 14: Zajezdnia MZK - Lipowica, Lipowica - Zajezdnia MZK,
− Linia nr 17: Ujkowice - Szpital Wojewódzki - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK
- Ujkowice,
− Linia nr 19: Rosłońskiego - Os. Kmiecie Pętla, Os. Kmiecie Pętla - Rosłońskiego,
− Linia nr 20: Os. Kazanów - ZPP, ZPP - Os. Kmiecie,
− Linia nr 21: Rożubowice - Wyb. Wilsona, Wyb. Wilsona - Rożubowice,
− Linia nr 22: Os. Kmiecie - ZPP, ZPP - Os. Kmiecie,
− Linia nr 23: Ostrów - Bakończyce, Bakończyce - Ostrów,
− Linia nr 24: Słowackiego Z-dy Meblarskie - Os. Rycerskie - Polna S.A.,
− Linia nr 25: Os. Rycerskie - Jasińskiego ZOL, Mnisza Os. Rycerskie Jasińskiego ZOL,
− Linia nr 26: Os. Rycerskie - Bakończyce, Bakończyce - Os. Rycerskie,
− Linia nr 27: Os. Kazanów - Bakończyce, Bakończyce - Os. Kazanów,
− Linia nr 28: Zielonka - Os. Rycerskie, Os. Rycerskie - Zielonka,
− Linia nr 29: Os. Kazanów - ZPP, ZPP - Os. Kazanów,
− Linia nr 32: Os. Kazanów - Sielecka Elbud, Młynarska - Os. Kazanów,
− Linia nr 34: Os. Rycerskie - Sielecka Elbud, Sielecka Elbud - Os. Rycerskie,
− Linia nr 35: Rożubowice - Os. Rycerskie,
− Linia nr 36: Bełwin - Zajezdnia MZK, Zajezdnia MZK - Bełwin,
− Linia nr 38: Os. Rycerskie - Krówniki, Młynarska - Lwowska - Os. Rycerskie,
− Linia nr 101: Bakończyce - Os. Kmiecie - Os. Rycerskie - Os. Kazanów - Szpital
Wojewódzki - Bakończyce,
− Linia nr 102: Bakończyce - Szpital Wojewódzki - Os. Kazanów - Os. Rycerskie
- Os. Kmiecie - Bakończyce.
Długość tras autobusowych w granicach administracyjnych miasta/gminy wynosi 68km.
Długość linii autobusowych to 235 km. Miasto posiada 108 przystanków autobusowych.
Średnia dobowa liczba autobusów w ruchu w mieście to 34.
Liczba autobusów w inwentarzu obsługujących miasto/gminę to 48 szt. Liczba wozo
- kilometrów w ciągu roku - 1 570 000. Liczba pasażerów przewożonych autobusami w ciągu
roku to 5 898 000.
PKS Oddział Przemyśl obsługuje linie:
− 52 linie zwykłe do 50 km,
− 7 linii zwykłych do 100 km,
− 4 linie pośpieszne od 380 do 680 km.
Na terenie miasta Przemyśla PKS korzysta z przystanków komunikacyjnych w ciągu
ulic: Grunwaldzkiej, Słowackiego, 3-go Maja, Rogozińskiego, Boh. Getta, Dworskiego,
Piłsudskiego, Lwowskiej oraz Mickiewicza. Komunikacja prowadzona jest z dworca
autobusowego przy ul. Czarnieckiego 4 oraz z zajezdni autobusowej przy ul. Dworskiego.
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Rys. Nr 56 Komunikacja zbiorowa MZK

2.11.8. TRANSPORT INDYWIDUALNY
Odbywa się za pomocą prywatnych samochodów osobowych, dróg rowerowych,
a także za pomocą taksówek miejskich. Miasto Przemyśl posiada 20 postojów taksówek przy
ulicach: Rejtana, Plac Legionów, Ofiar Katynia-Skolimowska, Pocztowa-Mariacka,
Mickiewicza (LIDL), Czarnieckiego-Kopernika, Kamienny Most-Chmielna, Sanowa (Galeria
Sanowa), Plac Rybi, Mnisza-Jagiellońska, Św. Józefa, Narutowicza-Grunwaldzka, Bpa
Glazera (II LO), Opalińskiego-Boruty-Spiechowicza, Ogrodnicza-Borelowskiego,
Krasińskiego, Kraszewskiego-Wyczółkowskiego, 3-go Maja (zatoka naprzeciw poczty),
Lelewela oraz przy szpitalu wojewódzkim.
Na terenie Miasta Przemyśla wg stanu na koniec roku 2012 zrealizowano łącznie
10 983 mb ścieżek rowerowych oraz 8 322,00 mb ciągów pieszo-rowerowych. Większość
z nich zrealizowana została podczas modernizacji lub budowy nowych ulic, jako dwustronne
lub jednostronne ścieżki z utwardzoną nawierzchnią.
Ścieżki dwustronne zlokalizowano wzdłuż następujących ulic: Mogilnickiego,
Brudzewskiego wraz z łącznikiem, Ofiar Katynia, Aleja Solidarności, Aleja Wolności, Most
Brama Przemyska, Zadwórzańska, E. Plater, Monte Cassino, Sanowa. Jednostronne ścieżki
rowerowe występują wzdłuż ulic: Lwowskiej, Rosłońskiego, Bakończyckiej, 22 Stycznia.
Istniejące ścieki rowerowe zlokalizowane są głównie w ciągu istniejących dróg
tj. obustronnie wzdłuż obwodnicy północno-wschodniej miasta (ulice: Aleja Solidarności,
Aleja Wolności, Most Brama Przemyska) wraz z dojazdami, wzdłuż ulic Mogilnickiego,
Brudzewskiego, Zadwórzańskiej oraz Ofiar Katynia. Funkcjonujący w mieście układ ścieżek
rowerowych jest rozproszony i nie jest ze sobą powiązany, w związku z czym nie stanowi
układu zamkniętego.
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Ponadto na terenie miasta występują ścieżki o różnych charakterze funkcjonalnym
tj. typowo ścieżki turystyczne (łączące obszary atrakcyjne turystycznie np. Twierdza
Przemyśl) oraz ogólnoużytkowe łączące różne obszary funkcjonalne miasta.
Główne osiedla mieszkaniowe i obszary o największym wskaźniku gęstości
zaludnienia nie są połączone z istniejącym układem ścieżek rowerowych i wymagają
uzupełnienia.
Tab. Nr 53. Istniejące ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.
Ścieżka
Lp.
Ulica
Szerokość
rowerowa
[mb]
1. ul. Lwowska (str. lewa )
2,00
242,00
2. ul. Sanowa
2,00
298,00
3. ul. 22-Stycznia
2,00
672,00
4. ul. Brudzewskiego
2,00
388,00
5. ul. Bakończycka
2,50
6. ul. Lwowska (str. prawa )
3,50
7. ul. Ofiar Katynia
2,00
1 880,00
2,50
8. ul. Mogilnickiego
2,00
1 372,00
9. ul. Rosłońskiego
3,00
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ul. Lwowska
Łącznik Brudzewskiego
Aleja Wolności
Most Brama Przemyska
Aleja Solidarności
ul. Bystrzyckich
ul. Zadwórzańska + E.
Plater
ul. Ułańska
ul. Pusta
ul. Przemysłowa
RAZEM

2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Ciąg pieszo-rowerowy
[mb]

1 070,00
180,00
880,00
400,00

487,00
408,00
2 155,00
629,00
3 081,00

10 983,00
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1 604,00
342,00
382,00
2 163,00
8 322,00
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Rys. Nr 57. System transportu indywidualnego

2.11.9. SYSTEM PARKINGOWY
Organizacja parkowania na obszarze Miasta Przemyśla jest w głównej mierze
nieuporządkowana. System parkowania opiera się na kilku wydzielonych placach
parkingowych w centrum miasta oraz miejscach postojowych wydzielonych w pasach dróg
lub na chodnikach w całym mieście. Dodatkowo w centrum miasta funkcjonuje strefa
płatnego parkowania. Miasto nie posiada ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych.
Ilość miejsc parkingowych wydzielonych i przy krawężnikach (na ulicach i chodnikach)
w strefie zurbanizowanej miasta wynosi 872 szt,
ZESTAWIENIE MIEJSC PARKINGOWYCH PŁATNYCH:
− Plac Legionów
50+2x inwalida,
− Kopernika
15+4x inwalida,
− Czarnieckiego
54+4x inwalida,
− Sportowa (bazar)
32,
− Sportowa (ZE)
33,
− Sportowa (wiadukt) 28+3x inwalida,
− Plac Rybi (Rybia)
28+2x inwalida,
− Ratuszowa (UM)
13,
− Ratuszowa (Muzeum) 19+2xinwalida,
− Wałowa
17+5xinwalida
− Plac Rybi
89+5x inwalida,
− Rynek
25,
− Grodzka
11+2x inwalida,
UWARUNKOWANIA ROZWOJU

1480m2
305m2
900m2
1388m2
234m2

723m2
230m2
2791m2
800m2
215m2
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− Plac Dominikański
− Mnisza

20,
18+3x inwalida + 1 koperta

RAZEM: 452+32 inwalida+1 koperta

690m2
325m2
10192m2

Rys. Nr 58. System parkingowy
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2.12. STAN SYSTEMÓW INFRATSRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM
STOPNIA
UPORZĄDKOWANIA
GOSPODARKI
WODNO
– ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI
2.12.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ.
1) SIEĆ WODOCIĄGOWA
Miasto Przemyśl znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu komunalnego. Zakład
Uzdatniania Wody (ZUW) znajduje się w zachodniej części miasta przy prawym brzegu rzeki
San. Z wodociągu dla Miasta Przemyśla zaopatrywane są miejscowości w Gminach
Krasiczyn, Żurawica, Medyka oraz w Gminie Wiejskiej Przemyśl. Występujące ograniczenia
w możliwościach dostawy wody 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 miedzy 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 8 przepompowni na osiedlach: Rycerskim, Kazanów,
Lipowicy, Bielskiego, Tatarskie-Wysokie Góry, Pikulice oraz Zielonka.
Sieć magistralna ma układ pierścieniowy i składa się z przewodów wodociągowych:
- Ø 600 do Ø 500 mm od Zakładu Uzdatniania Wody wzdłuż prawego brzegu Sanu
w kierunku ul. Sportowej,
- Ø 400, Ø 300, Ø 200 mm w ul. Mniszej, Rejtana, Słowackiego, Stachiewicza
i Pelczara,
- Ø 375 do Ø 300 mm w ul. Sanockiej i Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego
w kierunku ulicy Popiełuszki i Pelczara,
- Ø 500 mm wzdłuż lewego brzegu Sanu w Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II,
- Ø 500 mm wzdłuż ul. Rzecznej oraz Ø 400, Ø 300 Emm w kierunku
ul. Goszczyńskiego i 3-go Maja,
- Ø 250, Ø 200 mm w ul. 29-go Listopada i ul. Borelowskiego,
- Ø 300 do Ø 250 mm w kierunku ul. Bohaterów Getta i Wincentego Pola,
- Ø 300 mm w ul. Mickiewicza.
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta na koniec 2011r. wynosiła - 144,0 km,
na koniec 2012r. - 147,0 km, na koniec 2013r. - 147,2 km.
W Przemyślu z wodociągu komunalnego w 2010r. korzystało około 98% mieszkańców.
Jedynie tereny niezurbanizowane pozostają poza obsługą wodociągową. Długość sieci
magistralnej na koniec 2013r. wynosiła około 22,5 km. Na terenie miasta funkcjonują
4 zdroje uliczne. Duży potencjał w możliwościach pokrycia potrzeb wodnych - posiada sieć
wodociągowa w południowej części miasta w obrębie ulic Herburtów, Obozowej
i Słowackiego oraz we wschodniej w części miasta – w dzielnicy Sielec.
Zaopatrzenie w wodę w Przemyślu uzupełnione jest również przez 38 studni
publicznych. Ludność zamieszkująca peryferyjne obszary miasta zaopatruje się w wodę
ze studni własnych, kopanych i wierconych.
Nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych 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
30 240 m3/dobę, ujęcie zlokalizowane na rzece San na km 168+850,
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„PKP Intercity” S.A. Zakład Południowy w Krakowie, Sekcja w Przemyślu, Stacja
Postojowa Przemyśl-Bakończyce - posiada ujęcie wody podziemnej w postaci studni
głębinowej wierconej o zasobach eksploatacyjnych 288 m3/dobę, woda wykorzystywana
jest na potrzeby technologiczne zakładu,
Przemyśl – Zakład Automatyki „POLNA” S.A. - posiada ujęcie wody podziemnej
w postaci 2 studni głębinowych o łącznych zasobach eksploatacyjnych 237,6 m3/dobę,
woda wykorzystywana jest na potrzeby własne zakładu,
Przemyśl – Producent Płyt Pilśniowych FIBRIS S.A. - posiada ujęcie wody podziemnej
typu brzegowego z rzeki Wiar o zasobach eksploatacyjnych 3 650 m3/dobę, woda
wykorzystywana jest na potrzeby zakładu, ujęcie zlokalizowane na rzece Wiar
w km 1+500,
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu posiada 7 ujęć głębinowych wody
o łącznych zasobach 44,2 m3/h, studni wierconych o następujących parametrach:
- Studnia S-1 o gł. 17,5m i zasobach eksploatacyjnych 6,0 m3/h przy depresji 3,3m,
- Studnia S-2 o gł. 19,1m i zasobach eksploatacyjnych 8,0 m3/h przy depresji 3,0m,
- Studnia S-3 o gł. 20,07m i zasobach eksploatacyjnych 4,5m 3/h przy depresji 4,3m,
- Studnia S-4 o gł. 21,0m i zasobach eksploatacyjnych 8,0m 3/h przy depresji 2,0m,
(przy granicy miasta, na terenie gminy Żurawica)
- Studnia R-1 o gł. 100,0m i zasobach eksploatacyjnych 5,7m 3/h przy depresji 21,0m,
- Studnia R-2 o gł. 99,7m i zasobach eksploatacyjnych 3,0m 3/h przy depresji 17,0m,
- Studnia R-3 o gł. 110,0m i zasobach eksploatacyjnych 9,0m 3/h przy depresji 11,0m,
(przy granicy miasta, na terenie gminy Żurawica).
2) STREFA OCHRONY UJĘCIA WODY
Ujęcie wody dla Miasta Przemyśla posiada strefę ochrony bezpośredniej, Decyzją
Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.02.2000r. 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. Nie przewiduje się dalszego rozbudowywania strefy ochronnej.
W świetle obowiązujących przepisów nie ma konieczności takiej rozbudowy.
Tab. Nr 54. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności.
Ogółem
Przemysł
Eksploatacja sieci wodociągowej
Rok
w dam3
w dam3
w dam3
2003
3 691,60
179,40
1 087,17
2004
3 398,40
161,30
1 238,60
2005
3 175,30
151,90
1 374,60
2006
3 109,30
157,50
1 045,10
2007
3 051,20
178,50
1 090,00
2008
3 021,80
141,70
1 375,90
2009
2 908,00
120,00
1 159,00
2010
2 817,50
112,10
1 296,00
2011
2 784,00
87,30
1 228,50
2012
2 804,60
71,70
1 111,30
2013
2 786,00
65,10
1 263,40
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Tab. Nr 55. Wodociągi na terenie Miasta Przemyśla.
Przyłączenia do
Sieć wodociągowa
budynków
Rok
w km
mieszkalnych
2001
122,5
4 510
2002
127,7
3 922
2003
130,2
4 091
2004
130,4
4 190
2005
132,3
4 241
2006
134,0
4 291
2007
135,2
4 346
2008
137,5
4 424
2009
140,6
4 491
2010
142,2
4 547
2011
144,0
4 652
2012
147,0
4 713
2013
147,2
4 755

Zużycie wody
w gospodarstwach domowych
w dam3
na 1 mieszkańca w m3
2 716,4
36,50
2 628,1
39,42
2 539,4
36,87
2 430,0
35,41
2 360,6
34,31
2 297,3
33,84
2 232,5
33,02
2 213,0
32,04
2 117,0
27,49
2 147,0
27,88
2 115,0
27,46
2 112,0
27,43
2 105,0
27,34

Rys. Nr 59. Zaopatrzenie miasta w wodę

2.12.2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA.
1) SIEĆ KANALIZACYJNA
Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia,
odprowadzanych do wód powierzchniowych w Mieście Przemyślu w 2013r. - wyniosła
6 137,7 dam3, w 2012r. - wyniosła 6 112,7 dam3, w 2011r. - wyniosła 6 078,2 dam3, w 2010r.
- wyniosła 7 851,7 dam3, w 2009r. - wyniosła 6 752,8 dam3, w 2008r. - 5 697,6 dam3,
w 2007r. - 3 105,5 dam3, zaś w 2006r. - 3 118,0 dam3. Ścieki w 100% były oczyszczane
biologicznie.
Kanalizacja miejska ma charakter ogólnospławny i tylko fragmentarycznie istnieją
sieci rozdzielcze. Cześć kanałów deszczowych posiada wyloty bezpośrednio do wód rzek San
i Wiar, a cześć do miejskich kanałów ogólnospławnych. Ścieki bytowo-gospodarcze
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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.
Z niżej położonych terenów ścieki przetłaczane są przez 10 pompowni ścieków.
Układ głównych kolektorów ogólnospławnych składa się z:
- kolektora o średnicy od Ø 1400/1400 mm ułożonego prawostronnie wzdłuż doliny
rzeki San od przepompowni ścieków Zasanie do oczyszczalni ścieków przy
ul. Piaskowej,
- kolektora o wymiarach od Ø 800 do 1000/1750 mm w Wybrzeżu Ojca Świętego
Jana Pawła II i w ul. 22-go Stycznia,
- kolektora o średnicy od Ø 800 do 1400 mm zlokalizowanego w ul. Buszkowickiej
do przepompowni ścieków Zasanie,
- kolektora o średnicy od Ø 400 do 1900/2150 mm w ulicach Opalińskiego
i Borelowskiego do przepompowni ścieków Zasanie,
- kolektora o wymiarach 700/1200 mm w ul Okrzei,
- kolektora o wymiarach 600/900 mm i 600/1050 mm w ul. 29 Listopada,
- kolektora o wymiarach od 500 do 750/1200 mm w ul. Grunwaldzkiej w kierunku
ul. Barskiej i Wybrzeża Ojca Świętego Jana Pawła II,
- kolektora o wymiarach od 700/1200 do 800/1360 mm i 1900/1000 mm w ulicach
Sanockiej, Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego i Sportowej,
- kolektora o wymiarach 500/700 i 900/1550 mm w ul. Kopernika,
- kolektora o wymiarach od 500/750 do 700/1200 mm w ulicach Czarnieckiego
i Wincentego Pola,
- kolektora o wymiarach 500/750 i 1400 mm w ul. Mickiewicza,
- kolektora o wymiarach 500/750 i 700/1200 mm w ul. Dworskiego,
- kolektora o wymiarach Ø 600 i 700/1200 mm w ul. Batorego oraz Ø 1400
w ul. Lwowskiej,
- kolektora o średnicy Ø 1000 do 1800/2000 mm ułożonego wzdłuż lewego brzegu
rzeki Wiar na odcinku od ul. Obozowej do oczyszczalni ścieków.
Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2013 roku wynosiła około 167,7 km.
Do systemu kanalizacyjnego miasta odprowadzane są także ścieki sanitarne
z miejscowości położonych na terenie Gminy Krasiczyn i Gminy wiejskiej Przemyśl.
Tab. Nr 56. Kanalizacja na terenie Miasta Przemyśla.
Sieć
Przyłączenia
Rok kanalizacyjna
do budynków
w km
mieszkalnych
2001
106,5
2 229
2002
111,2
3 126
2003
112,6
3 134
2004
115,7
3 218
2005
116,6
3 299
2006
124,9
3 331
2007
125,5
3 403
2008
125,9
3 488
2009
133,5
3 576
2010
160,0
3 628
2011
161,5
3 709
2012
167,6
3 756
2013
167,7
3 801
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2) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Miasto Przemyśl posiada zmodernizowaną oczyszczalnie ścieków zlokalizowaną przy
ul. Piaskowej, która zapewnia oczyszczanie ścieków w technologii mechaniczno-biologicznej
z podwyższonym usuwaniem miogenów. Gospodarka osadami została zmodernizowana.
Przeprowadzono rekultywację pól lagunowych, gdzie gromadzone były dotąd osady
ściekowe. Przeróbka osadów odbywa się poprzez fermentację beztlenową dwustopniową:
termofilną i mezofilną. Osad po fermentacji jest zagęszczany i odwadniany mechanicznie,
a następnie wykorzystywany przyrodniczo. Energia uzyskana ze spalania powstającego
w czasie fermentacji biogazu, stanowi odnawialne źródło ciepła wykorzystywane do
centralnego ogrzewania i do ogrzewania komór fermentacji oraz do produkcji prądu.
Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu jest to:
• mechaniczno-biologiczna,
• o maksymalnej przepustowości 40 500 m3/d,
• o przepustowości średniodobowe 28 200 m3/d,
• obciążeniu max. [RLM] 400 000,
• wielkość emisji ścieków (w 2008r,) 5 698 dam3/rok,
• obsługuje 90% domostw, na terenie miasta Przemyśla.
Oczyszczalnia ścieków obsługuje ona około 4 101 domostw na terenie Miasta Przemyśla.
Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu będzie przyjmować ścieki z terenu
AGLOMERACJI PRZEMYŚL, która obejmuje Miasto Przemyśl i Gminę Przemyśl
z miejscowościami: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Łuczyce, Łętownia,
Malhowice, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Wapowce, Witoszyńce
oraz cześć Gminy Krasiczyn obejmująca miejscowości Prałkowce. Plan aglomeracji został
zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego (Rozporządzenie Nr 48/06 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 18 Sierpnia 2006r. Dziennik Urzędowy Województwa
Podkarpackiego Nr 105 z dnia 21 sierpnia 2006r. poz. 1465).
Tab. Nr 57. Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni.
Oczyszczane (chemicznie Nieoczyszczane Ludność korzystająca
Rok
Ścieki w dam3
i biologicznie) w dam3
w dam3
z oczyszczalni w %
2003
3 428,8
3 428,8
92,0
2004
3 255,1
3 255,1
92,4
2005
3 171,2
3 171,2
92,9
2006
3 118,0
3 118,0
90,0
2007
3 105,5
3 105,5
90,0
2008
2 969,7
2 967,9
90,0
2009
3 011,7
6 752,8
90,0
2010
2 928,4
7 851,7
90,0
2011
2 834,8
6 078,2
90,0
2012
2 807,8
6 112,6
90,0
2013
2 811,7
6 137,7
90,0

Na terenie Miasta Przemyśla oczyszczalnie ścieków posiadają:
• „Astra” S.A. - jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, o maksymalnej
przepustowości 50 m3/d, oczyszczone ścieki odprowadzane są do potoku Jawor
(dopływ Wiaru),
• „PKP Intercity” S.A. Zakład Południowy w Krakowie, Sekcja w Przemyślu, Stacja
Postojowa Przemyśl-Bakończyce - oczyszczalnia biologiczna Bioblok K 25,
o maksymalnej przepustowości 25 m3/d, ścieki przemysłowe z oczyszczalni
odprowadzane są do potoku Sielec w km 1 + 270 brzeg prawy.
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3) SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Na terenie miasta brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód
opadowych, które odciążałby układ kolektorów ogólnospławnych i oczyszczalnię ścieków
w czasie ulewnych deszczy. W 2010r. został oddany do użytku zbiornik retencyjny przy
ul. Rosłońskiego stanowiący zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania
Wody. Żaden ze zrzutów wód opadowych do rzek San i Wiar nie posiada podczyszczalni
(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%.Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2013r. wynosiła około
167,7 km. Cześć sieci kanalizacyjnej jest przeciążona i wymaga odciążenia lub przebudowy.
Duży potencjał, licząc w możliwościach przyjęcia ścieków tak sanitarnych jak i deszczowych,
posiada kolektor o wymiarach 1400 do 2000 mm we wschodniej części miasta dzielnicy
„Sielec”.
Nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacyjnej prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu.

Rys. Nr 60. Gospodarka Ściekowa

2.12.3. ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY.
1) GAZOCIĄGI LOKALNE BEZPOŚREDNIEGO ZAOPATRZENIA W GAZ
Bezpośrednia eksploatacja sieci gazowej średniego oraz niskiego ciśnienia
prowadzona jest przez Rejon Dystrybucji Gazu w Przemyślu przy ulicy Rogozińskiego 40
zgodnie z procedurami obowiązującym w Karpackiej Spółce Gazownictwa. W celu
zagwarantowania bezpieczeństwa publicznego i ciągłości dostaw gazu dokonywana jest
systematycznie wymiana gazociągów znajdujących się w złym stanie technicznym. Stan
techniczny sieci gazowej na terenie Miasta Przemyśla jest zadawalający.
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Od 2005 roku długość sieci gazowej i ilość połączeń do budynków systematycznie
rośnie. Liczba odbiorców gazu z sieci wzrastała do 2003r. do poziomu 19894, a następnie
gwałtownie spadła do poziomu 17072. Od 2005r. liczba odbiorców gazu z sieci utrzymuje się
na podobnym poziomie i podlega bardzo niewielkim wahaniom.

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tab. Nr 58. Sieć gazowa na terenie Miasta Przemyśla.
Połączenia prowadzące do
Odbiorcy gazu
Długość w km
budynków
z sieci
189,7
2 828
16 214
190,7
3 045
16 718
190,8
3 117
16 835
192,5
3 171
19 894
193,8
3 217
17 072
195,4
3 224
17 061
197,7
3 224
17 221
199,9
3 419
17 399
203,1
3 491
17 067
206,6
3 523
17 214
207,5
3 569
17 745

Zużycie gazu
z sieci (mln m3)
20,2
21,6
20,2
20,5
18,4
20,5
20,3
19,3
19,3
17,9
18,3

Tab. Nr 59. Wielkość dostaw gazu ziemnego wysokometanowego dla Przemyśla.
Wielkość dostaw gazu ziemnego
Rok
wysokometanowego (m3)
2000
20 284 000
2001
21 663 600
2002
20 177 900
2003
20 540 500
2004
18 485 200
2005
20 565 600
2006
20 348 600
2007
19 239 800
2008
19 279 500
2009
17 890 200
2010
18 317 800

2) GAZOCIĄGI PRZESYŁOWE
Przez teren miasta przebiegają gazociągi przesyłowe, których układ nie uległ zmianie.
Długość sieci przesyłowej na terenie miasta Przemyśla wynosi około 40,3 km. Podstawowy
układ gazociągów wysokiego ciśnienia tworzą:
• trzy gazociągi wysokiego ciśnienia Ø 500, 600 i 700 mm przebiegające od
zachodniej granicy miasta przez osiedla: Ostrów, Kmiecie, Prałkowce, Błonie,
Kruhel Mały, Zielonkę do ul. Słowackiego i następuje ich rozdzielenie na:
- gazociąg Ø 500 wzdłuż ul. Ułańskiej do południowej granicy miasta do
miejscowości Nehrybka,
- gazociąg Ø 700 około 0,6 km na południe od ul. Słowackiego i następnie
w kierunku wschodnim a następnie łączą się te dwa gazociągi poza granicami
miasta.
• drugą magistralę przesyłową tworzą trzy gazociągi od stacji redukcyjnej w rejonie
Sanwilu z rozdzieleniem na:
- gazociąg Ø 150, który biegnie w kierunku wschodnim do granic miasta,
- gazociągi Ø 600 i 500 (wspólnie), które przebiegają w kierunku północy przez
dzielnice Przekopana do miejscowości Żurawica,
- gazociąg Ø 200, który przebiega przez dzielnice: Sielec, Bakończyce Dolne do
południowej granicy miasta.
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Od gazociągów obowiązują strefy kontrolowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640).

Rys. Nr 61 Zaopatrzenie miasta w gaz ziemny

2.12.4. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO.
1) CENTRALNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
System ciepłowniczy miasta opiera się o 2 źródła ciepła:
− Ciepłownię Zasanie z 4-ma kotłami WR-25 o mocy 116 MW opalanymi miałem
węglowym z możliwością rozbudowy do 208 MW, która zaopatruje w ciepło
lewobrzeżną i częściowo prawobrzeżną część miasta,
− Elektrociepłownia Zakładów „Fibris” z 4-ma kotłami OR-32 opalanymi miałem
węglowym o osiągalnej mocy cieplnej 101,7 MW w parze i wodzie gorącej, która
poza zakładem własnym zaopatruje w ciepło dzielnicę „Lwowska” i kilku odbiorców
przemysłowych we wschodniej części miasta.
Oba źródła pracują w dwu niezależnych układach sieciowych, przewidzianych w „Planie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przemyśla” do połączenia
w jeden system.
2) SIEĆ CIEPŁOWNICZA
Sieć ciepłownicza magistralna o średnicach od 150 do 500 mm i długości ok. 15,0 km,
dostarcza energię cieplną w postaci ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla części
zabudowy (budownictwo wielorodzinne i użyteczności publicznej w lewobrzeżnej
i częściowo prawobrzeżnej części miasta).
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Zabudowa Starego Miasta ogrzewana jest piecami węglowymi. Istniejący system
ciepłowniczy jest przygotowany do objęcia obsługą rewaloryzowanej zabudowy. Aktualnie są
rozważane inne sposoby zaopatrzenia części miasta nie posiadających czynnych sieci
ciepłowniczych w energię cieplną (m.in. ogrzewanie elektryczne).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w ciągu najbliższych kilku lat
planowane jest spięcie sieci ciepłowniczej w pierścień wraz z przełożeniem sieci nad rzeką
San przy okazji budowy drogi obwodowej Miasta Przemyśla. Według stanu na 31.12.2010r.
do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 240 węzłów cieplnych w tym 217 są eksploatowane
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przemyśl. Długość sieci
ciepłowniczej przesyłowej według stanu na 31.12.2010r. wynosiła około 37,11 km.

Rys. Nr 62. Zaopatrzenie miasta w ciepło

3) INDYWIDUALNE SYSTEMY OGRZEWANIA
Poza zorganizowaną zabudową osiedlową, dzielnicą przemysłową i częścią Starego
Miasta obejmującą obiekty administracji publicznej, pozostała zabudowa miasta ogrzewana
jest z indywidualnych ciepłowni opartych na paliwie stałym (węgiel, miał węglowy, drewno
i biomasa) oraz gazie ziemnym i energii elektrycznej. Szczególnie uciążliwy jest przestarzały
system ogrzewania piecowego w obszarze Starego Miasta, co odzwierciedla stan
zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta.
2.12.5. ELEKTROENERGETYKA.
Dystrybucją energii elektrycznej dla Przemyśla zajmuje sie Polska Grupa
Energetyczna S.A. Oddział w Zamościu za pośrednictwem Rejonu Energetycznego
w Przemyślu. Na koniec 2007r. energia elektryczna dostarczana była do odbiorców na terenie
miasta za pośrednictwem: 131,268 km linii kablowych SN, 96,791 km linii napowietrznych
SN, 377,986 km linii kablowych Nn, 15,932 km linii napowietrznych nn nie izolowanych
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oraz 21,688 km linii napowietrznych Nn izolowanych. Sieć energetyczna składa się również
ze 136 stacji transformatorowych SN/Nn wnętrzowych oraz 47 stacji transformatorowych
SN/Nn napowietrznych.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tab. Nr 60. Energia elektryczna.
Odbiorcy energii elektrycznej
Zużycie w MWh
25 837
45 294
25 625
45 093
26 100
46 300
25 945
47 000
25 991
44 738
28 864
46 791
28 712
46 421
28 484
65 238
28 705
67 806
28 875
67 266
28 997
66 538

Tab. Nr 61 Urządzenia sieci PGE Dystrybucja Sp. z o.o.
Wyszczególnienie
linie średniego napięcia kablowego (w km)
linie średniego napięcia napowietrznego (w km)
linie niskiego napięcia kablowego (w km)
linie niskiego napięcia kablowe oświetlenie uliczne (w km)
linie niskiego napięcia izolowane (w km)
linie niskiego napięcia nie izolowane (w km)
stacje SN/nn napowietrzne (w szt.)
stacje SN/nn wnętrzowe (w szt.)

Rok
2009
131,079
76,637
376,161
113,088
30,000
108,053
51
135

2010
131,387
82,932
378,588
112,883
30,750
106,609
51
137

Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie Miasta od 2000 roku w kolejnych
latach podlegała niewielkim wahaniom. W wynosiła 25837, potem nieco zmniejszyła się,
a następnie w 2002 roku wzrosła do 26100, znów uległa zmniejszeniu i w 2005 roku
osiągnęła poziom 28864. Natomiast, w 2006r. na terenie Miasta Przemyśla było 28712
odbiorców energii elektrycznej.
Zużycie energii elektrycznej również podlega wahaniom. Najwyższy poziom
odnotowany został w 2003r . i wyniósł 47 tys. MWh. W roku 2006 poziom zużycia energii
elektrycznej wyniósł 46421 MWh. W tym odbiorcy grupy taryfowej „C” zużyli 22953,3
MWh, natomiast, odbiorcy grupy taryfowej „G” zużyli 46421,7 MWh.
Na terenie miasta zlokalizowanych jest 8 ważniejszych napowietrznych linii średniego
napięcia 30 kV i 15kV tj.:
Linie 30 kV
• Przemyśl – Kazanów,
• Przemyśl – Bakończyce,
Linie 15kV
• Głęboka – Lipowica,
• Głęboka – Zielonka,
• Przemyśl – Głęboka,
• Przekopana – Monte Cassino,
• Przekopana – Podgrodzie,
• Bakończyce – Stacja Przemyśl 74,
• WRS Kopernika.
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Ponadto na terenie miasta występują również 4 linie napowietrzne wysokiego napięcia
110 kV, które przebiegają:
− od północnej granicy miasta do GPZ Przemyśl Głęboka,
− od GPZ Przemyśl Głęboka do GPZ Przemyśl Bakońcyce,
− od GPZ Przemyśl Bakończyce do GPZ Przemyśl Płyty i GPZ Przemyśl
Przekopana,
− od GPZ Przemyśl Przekopana na północ w kierunku Żurawicy.
Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 5 Głównych Punktów Zasilania
tj.: Przemyśl „Kazanów”, Przemyśl „Głęboka”, Przemyśl „Bakończyce” Przemyśl „Płyty”
oraz Przemyśl „Przekopana”.
Od sieci elektroenergetycznych obowiązują strefy wolne od zabudowy:
- dla linii napowietrznych 110 kV pas o szerokości 36,0 m,
- dla linii napowietrznych 15 kV pas o szerokości 12,0 m,
- dla linii kablowych 15 kV pas o szerokości 2,0 m,
- dla linii kablowych 0,4 kV pas o szerokości 1,0 m.
Od sieci elektroenergetycznych obowiązują strefy wolne od nasadzeń drzew:
- dla linii napowietrznych 110 kV pas o szerokości 20,0 m,
- dla linii napowietrznych 15 kV pas o szerokości 13,0 m,
- dla linii kablowych 15 kV i 0,4 kV pas o szerokości 3,0 m.

Rys. Nr 63. Zaopatrzenie miasta w elektroenergetykę

2.12.6. TELEKOMUNIKACJA i TELEINFORMATYKA.
Na obszarze miasta funkcjonują cztery centrale abonenckie: Bielskiego, Centrum,
Śródmieście i Konarskiego połączone siecią linii światłowodowych. Istniejąca sieć abonencka
obsługuje 95% potrzeb miasta w postaci linii kablowych i napowietrznych. Obecnie nie wiele
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miejsc na terenie miasta posiada ograniczenia w dostępie do sieci abonenckiej ze względu na
znaczne odległości od centrali lub konieczność modernizacji sieci istniejącej.
Wraz z rozwojem technik informatycznych, nastąpił rozwój sieci cyfrowej szeroko
pasmowej, umożliwiającej korzystanie z różnych technik przekazu i szerokiej gamy usług
związanych nie tylko z Internetem, ale również z usługami VOB przy wykorzystaniu
tradycyjnego łącza. Usługi ISDN i SDI w obecnej chwili wypierane są przez ADSL i DSL
jako prostsze i tańsze rozwiązania abonenckie.
Rozpowszechnienie dostępu do usług ADSL sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Netii S.A. oraz Telewizji TOYA Sp. z o.o. pozwoliło na wykorzystywanie komunikatorów
internetowych typu Skype, GG, oraz bramek telefonii internetowej VOIP na terenie miasta
spadło zapotrzebowanie na usługi telefoniczne międzymiastowe i międzynarodowe.
Istotnym elementem w rozwoju usług VOB są inwestycje Telekomunikacji Polskiej
S.A. wraz z Orange, Telewizji Satelitarnej „Polsat” oraz Telewizji Nowej Generacji „N”.
Obszar miasta obsługiwany jest też przez głównych operatorów telefonii komórkowej:
Plus GSM, Play, Orange, T-mobile, Polsat, który oprócz podstawowych usług telefonii
mobilnej oferują również internet bezprzewodowy oparty na technologii GSM, GPRS, LTE,
EDGE, UMTS, HSPDA, HSPA+ w oparciu o istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej.
Na terenie miasta istnieją firmy udostępniające usługi internetowe w postaci sieci
WiFi w oparciu o HotSpoty w technologii 802.11g które nadają na częstotliwościach 2,4 GHz
oraz 5 GHz.

Rys. Nr 64. Telekomunikacja

2.12.7. GOSPODARKA ODPADAMI.
Składowisko odpadów komunalnych dla miasta funkcjonuje od dnia 1 maja 2004r.
Mieści się przy ul. Piastowskiej 22 w Przemyślu i posiada całkowitą powierzchnie terenu
w ramach ogrodzenia ok. 11 ha.
Docelowa powierzchnia składowania wyniesie 6,63 ha, co pozwoli przyjąć łącznie
1200000 m3 odpadów. Aktualnie eksploatowane są kwatery I, II, III, IV o łącznej powierzchni
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3,78 ha i pojemności składowania 574000 m3. Przewiduje sie, że około roku 2017 konieczne
będzie wybudowanie kolejnych kwater nr V, VI, VII co pozwoli uzyskać docelową
pojemność składowiska. Składowiskiem odpadów zarządza Zakład Usług Komunalnych
funkcjonujący w strukturach organizacyjnych jako samorządowy zakład budżetowy Gminy
Miejskiej.
Ilość dotychczas zgromadzonych odpadów wyniosła:
- na koniec 2004r. - 13792 t.
- na koniec 2005r. - 25018 t.
- na koniec 2006r. - 28030 t.
- na koniec 2007r. - 29691 t.
- na koniec 2008r. - 29222 t.
- na koniec 2009r. - 30377 t.
- na koniec 2010r. - 31429 t.
co daje ogólna ilość składowanych odpadów - 187559 t.
W trakcie mediacji i opracowywania projektów jest budowa Zakładu mechaniczno
-biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią.
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 dwu lat z powodzeniem funkcjonuje prowadzony przez Zakład Usług
Komunalnych tzw. GRATOWÓZ tj. mobilny punkt zbiórki odpadów problemowych. Dają
one mieszkańcom miasta możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się odpadów takich
jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne,
odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach, resztki
farb i rozpuszczalników, zużyte oleje samochodowe, o filtry olejowe oraz odpady
wielkogabarytowe tzn. stare meble mieszkalne i ogrodowe itp. Od jesieni 2008r. do końca
2010r., w ramach sezonowej (wiosna-jesień) akcji Gratowóz zebrano i przekazano do
odzysku lub specjalistycznej utylizacji ogółem ok. 101,0 ton odpadów niebezpiecznych
i problemowych.
Poniższa tabela przedstawia rezultaty zbiórki odpadów niebezpiecznych i problematycznych.
Tab. Nr 62. Rezultaty zbiórki odpadów niebezpiecznych i problematycznych [t].
Rok
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
8,30
16,98
19,27
baterie i akumulatory
0,015
0,45
0,08
lampy fluorescencyjne
0,073
0,093
0,02
przeterminowane leki
0,03
0,141
0,77
opakowania z tworzyw sztucznych
3,5
17,22
5,41
odpady z farb i lakierów
0,47
0,36
0,72
opakowania z metali
2,03
4,85
opakowania ze szkła
6,90
opakowania z papieru i tektury
1,62
odpady wielkogabarytowe
3,80
4,40
3,37
Razem
23,088
43,294
34,49

Obserwuje się wzrastające zrozumienie społeczne, że właściwe zagospodarowywanie
odpadów zwłaszcza niebezpiecznych i problemowych. W znacznie większym wymiarze
selektywną zbiórkę na terenie Przemyśla prowadzą firmy zajmujące się ciągłym zbieraniem
odpadów, a szczególnie Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiadająca ok. 60%
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udziału w gospodarce odpadowej. Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega
powiększeniu, jednak wskaźniki odzysku są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami
stawianymi przez Unię Europejską.
Obok składowania odpadów na coraz szersza skale 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 przed paru laty systemy dają coraz lepsze efekty. Selektywną zbiórkę
w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl prowadzi Przemyska Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o., która w 2005 roku odzyskała i przekazała do recyklingu 269,3 ton surowców
wtórnych, co daje około 2,5% odzysku (o 0,5% więcej niż w roku 2004). W 2008r. utworzono
przez Przemyska Gospodarkę Komunalną dwa stałe autoryzowane punkty zbiórki ZSEiE
(ul. Słowackiego 104, ul. Herburtów), gdzie mieszkańcy miasta mogą nieodpłatnie
przekazywać ZSEiE.
Odzysk odpadów zbieranych selektywnie w latach 2000-2010 przedstawia się
następująco:
- w 2000r. - 36,77 ton,
- w 2001r. - 43,75 ton,
- w 2002r. - 81,15 ton,
- w 2003r. - 146,10 ton,
- w 2004r. - 198,00 ton,
- w 2005r. - 252,92 ton,
- w 2006r. - 290,25 ton,
- w 2007r. - 429,03 ton,
- w 2008r. - 466,61 ton,
- w 2009r. - 441,81 ton, w tym 18, 69 ton ZSEiE,
- w 2010r. - 550,20 ton, w tym 25,37 ton ZSEiE.
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje się również odbiorem odpadów
przemysłowych i niebezpiecznych z przemyskich zakładów produkcyjnych.
W 2004r. zebrano 79,63 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego
45,01 ton przekazano do przerobu. Odpady te nie trafiły na składowisko, lecz zostały
przerobione w instalacjach na paliwo alternatywne dla cementowni.
Ilość odzyskiwanych odpadów z każdym rokiem ulega powiększeniu, jednak
wskaźniki odzysku są o wiele za niskie w zestawieniu z wymogami stawianymi przez Unię
Europejską.
W 2007r. zebrano 315,62 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego
64,13 ton przekazano do przerobu, w 2008r. zebrano 389,41 ton odpadów przemysłowych
i budowlanych, z czego 74,236 ton przekazano do przerobu oraz w 2009r. zebrano 225,71 ton
odpadów przemysłowych i budowlanych z czego 74,23 ton przekazano do przerobu.
Pozostała ilość odpadów w ilości 151,48 tony została zebrana w postaci gruzu betonowego
oraz ceglanego i trafiła na składowisko odpadów do wykorzystania na warstwę interną.
Analogicznie, w 2010r. zebrano 625,84 ton odpadów przemysłowych i budowlanych, z czego
do utylizacji przekazano 40,99 ton, a pozostała ilość (584,85 ton) w postaci gruzu
wykorzystano na warstwę inertną na składowisku odpadów.
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Rys. Nr 65. Gospodarka odpadami

2.12.8. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ.
Energia odnawialna powstaje przy wykorzystaniu naturalnych nośników jakimi są:
energia kinetyczna wiatru, energia spiętrzeń lub gorącej wody, energia powstała przy spalaniu
biomasy i biogazu oraz energia słoneczna.
Konieczność wykorzystania alternatywnych źródeł energii wynika głównie z potrzeby
ograniczenia szkodliwych produktów spalania pierwotnych nośników (węgla i jego odmian),
wyczerpywania się źródeł kopalnych, jak również dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego poszczególnych regionów.
Energię promieniowania słonecznego można wykorzystać do wspomagania
ogrzewania budynków użyteczności publicznej, budynków jednorodzinnych, obiektów
gospodarczych oraz do podgrzewania wody użytkowej i w basenach.
Również składowiska odpadów komunalnych dają możliwość pozyskiwania
powstającego biogazu, może on być wykorzystany zarówno do produkcji energii cieplnej jak
i elektrycznej. Gospodarcze wykorzystanie gazu zależne jest od jego lokalnych warunków.
Biogaz (gaz wysypiskowy) jest gazem, powstającym w procesie beztlenowej fermentacji
odpadków organicznych przy udziale bakterii metanowych. Jego wydzielanie może stanowić
zagrożenie dla środowiska naturalnego i mieszkańców okolic wysypisk śmieci.
Powstające w Przemyślu osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, których przeróbka
odbywa się poprzez fermentację beztlenową dwustopniową: termofilną i mezofilną są
zgęszczane i odwadniane mechanicznie a następnie wykorzystywane przyrodniczo.
Energia uzyskana ze spalania powstającego w czasie fermentacji biogazu, stanowi
odnawialne źródło energii cieplnej, wykorzystywane do centralnego ogrzewania i do
ogrzewania komór fermentacji oraz w mniejszym stopniu, do produkcji prądu.
Urządzenia niskotemperaturowe (pompy cieplne) zostały wykorzystane do pozyskania
ciepła z wnętrza ziemi dla ogrzewania Katedry rzymsko-katolickiej pw. Świętego Jana
Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
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Panele słoneczne zostały zamontowane na dachu budynku Szpitala Wojewódzkiego
w Przemyślu, Oddziału Ginekologii i Położnictwa do ogrzewania ciepłej wody i ogrzewania
pomieszczeń oraz budynku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu.

Rys. Nr 66. Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
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2.13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO
GRUNTÓW
2.13.1. WŁASNOŚCI
Miasto Przemyśl jako jednostka ewidencyjna nr 186201_1 Przemyśl w 16 obrębach
ewidencyjnych posiada w rejestrze gruntów zarestrowanych 19111 nieruchomości
gruntowych.
Zasób własności rolne Skarbu Państwa:
Państwowe Gospodarstwa Leśne:
Państwowe Jednostki Organizacyjne:
Agencja Mienia Wojskowego:
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa:
Pozostałe grunty Skarbu Państwa:
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych:
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym państwowych osób prawnych:
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym spółdzielni mieszkaniowych:
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym pozostałych osób:
Grunty spółek Skarbu Państwa
przedsiębiorstw państwowych:
Gminny zasób nieruchomości
Grunty gmin przekazane gminnym
jednostkom organizacyjnych:
Pozostałe grunty gmin:
Grunty Gmin w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych:
Grunty Gmin w użytkowaniu
wieczystym spółek:
Grunty Gmin w użytkowaniu wieczystym
pozostałych osób:
Grunty, które są własnością gminnych
osób prawnych:
Grunty, które są własnością wojewódzkich
osób prawnych:
Grunty osób fizycznych – gospodarstwa rolne:
Grunty osób fizycznych pozostałe:
Grunty spółdzielni mieszkaniowych:
Pozostałe grunty grupy 8:
Grunty kościołów i związków wyznaniowych:
Grunty powiatów przekazane w TZ:
Grunty pozostałe grupy 11:
Grunty powiatowe w u zbytkowaniu
wieczystym pozostałych osób:
Grunty województwa przekazane w TZ:
Grunty województwa w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych:
Grunty województwa w użytkowaniu
wieczystym pozostałych osób:
Grunty spółek prawa handlowego:
Grunty partii politycznych:
Pozostałe grunty grupy 15:

60 działek o łącznej powierzchni 537625,18 m2,
31 działek o łącznej powierzchni 1981330,77 m2,
111 działek o łącznej powierzchni1826840,96 m2,
12 działek o łącznej powierzchni 170317,31 m2,
20 działek o łącznej powierzchni 61766,77 m2,
1427 działek o łącznej powierzchni 2654010,78 m2,
189 działek o łącznej powierzchni 262888,93 m2,
1 działka o powierzchni 876,31 m2,
4 działki o łącznej powierzchni 2790,04 m2,
488 działek o łącznej powierzchni 2525711,78 m2,
15 działek o łącznej powierzchni 19221,12 m2,
2977 działek o łącznej powierzchni 7533598,20 m2,
79 działek o łącznej powierzchni 324797,33 m2,
836 działek o łącznej powierzchni 2407338,99 m2,
238 działek o łącznej powierzchni 203108,88 m2,
177 działek o łącznej powierzchni 611697,05 m2,
243 działek o łącznej powierzchni 1467752,27 m2,
1 działka o powierzchni 452,97 m2,
16 działek o łącznej powierzchni 28776,41 m2,
6 działek o łącznej powierzchni 22382,30 m2,
11393 działek o łącznej powierzchni 19685553,61 m2,
28 działek o łącznej powierzchni 17231,48 m2,
10 działek o łącznej powierzchni 25806,57 m2,
225 działek o łącznej powierzchni 655601,71 m2,
49 działek o łącznej powierzchni 220655,08 m2,
64 działek o łącznej powierzchni 179550,78 m2,
1 działka o powierzchni 62,89 m2,
60 działek o łącznej powierzchni 239855,96 m2,
1 działka o powierzchni 1741,10 m2,
5 działek o łącznej powierzchni 5798,79 m2,
310 działek o łącznej powierzchni 884240,71 m2,
14 działek o łącznej powierzchni 70992, 68 m2,
21 działek o łącznej powierzchni 132582,80 m2,
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Rys. Nr 67. Struktura własności miasta Przemyśla

2.13.2. GRUNTY ROLNE
Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miejskiego w Przemyślu z Wydziału Podatków
i Opłat z dnia 21 czerwca 2011r. znak: FP-I.3123.8.12.2011.JS4, - na terenie miasta
Przemyśla znajduje się:
a) 794 gospodarstwa rolne (obiekty podatkowe za które podatek rolny opłacają osoby
fizyczne),
b) 32 gospodarstwa rolne (czyli obiekty podatkowe za które podatek rolny opłacają osoby
prawne,
łączna powierzchnia tych gospodarstw to 1,5363022 ha, średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego to 1,86 ha,
c) 149 obiektów podatkowych (gruntów leśnych za które podatek leśny opłacają osoby
fizyczne),
d) 6 obiektów podatkowych (gruntów leśnych za które podatek leśny opłacają osoby
prawne).
2.12.3. GRUNTY WCHODZĄCE W SKŁAD TERENÓW ZAMKNIĘTYCH
Informacja z Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie z dnia 02 sierpnia 2011r.
Nr 6241/VII, na terenie miasta Przemyśla występują działki o charakterze terenu zamkniętego
oraz działki, które utraciły charakter zamknięty, - a mianowicie:
a) działki dla których ustalono charakter terenu zamkniętego – 18 działek o łącznej
powierzchni 27,6692ha,
b) działki które utraciły charakter terenu zamkniętego – 14 działek o łącznej
powierzchni 17,3722ha.
Zgodnie z informacją PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Krakowie z dnia 28 czerwca 2011r. znak N17K-3e-6526-O-33/2011, na
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terenie miasta Przemyśla występuje 61 działek stanowiących tereny zamknięte o łącznej
powierzchni 86,5081ha.

Rys. Nr 68. Grunty stanowiące gospodarstwa rolne

Rys. Nr 69. Grunty stanowiące tereny zamknięte
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2.13.4. OGRODY DZIAŁKOWE
Zgodnie z informacją Polskiego Związku Działkowców, Okręgowego Zarządu
Podkarpackiego Delegatura w Przemyślu, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl z dnia 01 sierpnia
2011r. znak L.dz.56/2011, na terenie miasta Przemyśla występują 23 ogrody działkowe,
- a mianowicie:
1. Rodzinny Ogród Działkowy „GÓRNIK” połączony z ogrodem „BULWA” położone
przy ul. Wysockiego, posiadające łączną powierzchnię 4,0457ha,
2. Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS ZSR” położony przy ul. Żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego, posiadający łączną powierzchnię 1,6315ha,
3. Rodzinny Ogród Działkowy „PODWINIE” położony przy ul. Przemyskiej,
posiadający łączną powierzchnię 7,5863ha,
4. Rodzinny Ogród Działkowy „KOLEJARZ” położony przy ul. Słowackiego,
posiadający łączną powierzchnię 1,8580ha,
5. Rodzinny Ogród Działkowy „Im. EMILII PLATER” położony przy ul. Emilii Plater,
Podhalańczyków, Wyb. Marszałka Focha, posiadający łączną powierzchnię 4,8252ha,
6. Rodzinny Ogród Działkowy „NAD WIAREM” położony przy ul. 6 Pomorskiej
Dywizji Piechoty, posiadający łączną powierzchnię 2,2315ha,
7. Rodzinny Ogród Działkowy „WILCZE” położony przy ul. Przekopanej, posiadający
łączną powierzchnię 37,2062ha,
8. Rodzinny Ogród Działkowy „BRATEK” położony przy ul. Pikulickiej, posiadający
łączną powierzchnię 3,6527ha,
9. Rodzinny Ogród Działkowy „POLNA” położony przy ul. Okopowej, posiadający
łączną powierzchnię 11,1843ha,
10. Rodzinny Ogród Działkowy „NA JAZIE MZK” położony przy ul. Sanockiej,
posiadający łączną powierzchnię 8,3718ha,
11. Rodzinny Ogród Działkowy „KOLEJARZ II”, posiadający łączną powierzchnię
8,7858ha,
12. Rodzinny Ogród Działkowy „ZIELONKA” położony przy ul. Grochowskiej,
posiadający łączną powierzchnię 37,8809ha,
13. Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS ZPP” położony przy ul. Ofiar Katynia,
posiadający łączną powierzchnię 2,8907ha,
14. Rodzinny Ogród Działkowy „MALWA” położony przy ul. Słowackiego, Okopowej,
posiadający łączną powierzchnię 17,0362ha,
15. Rodzinny Ogród Działkowy „WIARUS” położony przy ul. Rosłońskiego, posiadający
łączną powierzchnię 10,8496ha,
16. Rodzinny Ogród Działkowy „WINNA GÓRA” położony przy ul. Bolesława
Chrobrego, posiadający łączną powierzchnię 5,7508ha,
17. Rodzinny Ogród Działkowy „TULIPAN” położony przy ul. Cmentarnej, Drzymały,
Glazera, posiadający łączną powierzchnię 12,3206ha,
18. Rodzinny Ogród Działkowy „NADZIEJA” położony przy ul. Bielskiego, posiadający
łączną powierzchnię 13,8260ha,
19. Rodzinny Ogród Działkowy „SZANIEC” położony przy ul. Bielskiego, Fortecznej,
Warneńczyka, Zachariasiewicza, posiadający łączną powierzchnię 6,4287ha,
20. Rodzinny Ogród Działkowy „SŁONECZNY STOK” położony przy ul. Bielskiego,
posiadający łączną powierzchnię 17,6632ha,
21. Rodzinny Ogród Działkowy „PRZEMYSŁAWA” położony przy ul. Przemysława,
posiadający łączną powierzchnię 21,5694ha,
22. Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS PADEREWSKIEGO” położony przy
ul. Paderewskiego, posiadający łączną powierzchnię 3,7364ha,
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23. Rodzinny Ogród Działkowy „NA JAZIE ZNP” położony przy ul. Sanockiej,
posiadający łączną powierzchnię 17,8902ha.
Ogólna powierzchnia ogrodów działkowych w Przemyślu 259,2217ha.

Rys. Nr 70. Grunty stanowiące ogrody działkowe
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2.14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU GMINY - ANALIZA SWOT
Tab. Nr 63. Analiza SWOT - Uwarunkowania zewnętrzne
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
SZANSE
ZAGROŻENIA
POŁOŻENIE W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU I REGIONU
1. PRZYNALEŻNOŚĆ DO UNII EUROPEJSKIEJ:
• stabilizacja układu polityczno –
• brak porozumień politycznych i gospodarczych
gospodarczego,
Unii Europejskiej i Ukrainy,
• położenie w III paneuropejskim korytarzu
• utrudnienia w ruchu granicznym,
transportowym Berlin – Kijów,
• utrudnienia w kontaktach ludności lokalnej,
• bezpośrednie sąsiedztwo granicy z Ukrainą
• utrudnienia w rozwoju lokalnych inicjatyw
– jako wschodniej granicy Unii,
gospodarczych polsko – ukraińskich,
• położenie w obszarze stanowiącym unijny
• pogłębienie się różnic w rozwoju społeczno –
strategiczny cel nr 1,
gospodarczym Polski i Ukrainy,
• możliwość korzystania z funduszy unijnych
we wszystkich dziedzinach rozwoju
gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
• możliwość napływu unijnego kapitału
inwestycyjnego,
2. POŁOŻENIE W STREFIE
TRANSGRANICZNEJ:
• wzrost zagrożenia bezpieczeństwa publicznego ze
• możliwość bezpośrednich kontaktów
strony grup przestępczych,
gospodarczych, kulturalnych, społecznych na • nielegalny import towarów i usług stanowiący
szczeblu lokalnym z Ukrainą,
nieuczciwą konkurencję dla rozwoju polskich firm,
• możliwość lokalizacji urzędów i instytucji
związanych z ruchem granicznym,
• wzrost zatrudnienia w urzędach i instytucjach
związanych z ruchem granicznym,
• potencjalne możliwości lokalizacji polskich i
unijnych instytucji i organizacji dla ekspansji
gospodarczej na Ukrainie,
• wzrost atrakcyjności miasta jako ośrodka
turystycznego, handlowego i kulturalnego o
znaczeniu międzynarodowym,
• różnorodność kulturowa,
• rozwój usług związanych z transportem i
turystyką międzynarodową,
• objęcie miasta programami unijnymi dla
integracji stref trans granicznych
• położenie w bezpośrednim sąsiedztwie przejść
granicznych w Korczowej i Medyce,
• potencjalne otwarcie lokalnego przejścia
granicznego w Malhowicach.
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3.

4.

5.

1.

2.

POŁOŻENIE W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM:
• status miasta jako 2-go co do wielkości miasta
i subregionalnego ośrodka w województwie
w hierarchii ośrodków rozwoju, z niektórymi
funkcjami
- o znaczeniu krajowymi regionalnym
• lokalizacja urzędu wojewódzkiego
konserwatora zabytków,
• obowiązujący Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Podkarpackiego uznający zasadę polityki
zrównoważonego rozwoju,
• położenie w centralnym paśmie
przyspieszonego rozwoju społeczno –
gospodarczego.

•

•
•
•

konkurencja Rzeszowa jako ośrodka rozwoju
będącego beneficjentem dotacji unijnych i
krajowych przeznaczonych na wyrównywanie
szans rozwojowych,
tendencja do koncentracji instytucji i urzędów o
znaczeniu krajowym i regionalnym w Rzeszowie,
konkurencja Rzeszowa i Krakowa jako ośrodka
rozwoju szkolnictwa wyższego,
konkurencja Rzeszowa i Krakowa jako rynku pracy
i odpływ wykształconych kadr pracowniczych oraz
młodzieży z miasta.

POŁOŻENIE W POWIECIE:
• status miasta jako powiatu grodzkiego,
• niespójność interesów miasta i powiatu ziemskiego,
• przemyśl jako siedziba powiatu grodzkiego,
• niedostateczna współpraca pomiędzy Urzędem
Miasta i Starostwem Powiatowym, konkurencja
• rozwój funkcji egzogenicznych i lokalizacja
urzędów
instytucji o znaczeniu ponadlokalnym,
• nadprodukcja kadr pracowniczych w sytuacji
• możliwość wykorzystania wykształconych
bezrobocia.
kadr pracowniczych z terenu powiatu.
• projektowany obszar funkcjonalny miasto+
gminy sąsiednie
projekt poszerzenia granic miasta:
• opór gmin sąsiednich (głównie administracji)
• programy poszerzenia obszaru miasta,
• wzrost kosztów przystosowania terenów wiejskich
do specyfiki miejskiej,
• powiększenie zakresu obsługi terenów
sąsiednich przez służby komunalne:
- transport miejski,
- sieci wodociągów miejskich,
- sieci kanalizacji miejskiej i oczyszczalnię
miejską.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA:
• brak polityki prorodzinnej państwa,
• ujemny przyrost naturalny w całej Polsce,
• sukcesywne zmniejszanie się liczby mieszkańców
miast w województwie podkarpackim (poza
Rzeszowem),
• ujemne saldo migracji,
• spadek stopy życiowej większości gospodarstw
domowych,
• zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw,
• bariery mieszkaniowe,
• zmiana postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin
OŚWIATA:
• podniesienie standardu wyposażenia szkół,
• fundusze unijne i krajowe dla wyrównania
szans dzieci z różnych regionów,
• projekt utworzenia ośrodka edukacji o
znaczeniu międzynarodowym na bazie
Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
• edukacja młodzieży ukraińskiej w szkołach
przemyskich.

•
•
•
•
•
•

niedokończona reforma oświaty,
brak programów rządowych i regionalnych rozwoju
bazy przedszkolnej
powiększanie się dysproporcji w poziomie
wykształcenia w porównaniu do innych regionów,
wzrost liczby dzieci ubogich,
trudności w pozyskiwaniu funduszy unijnych i
rządowych
nadprodukcja wykształconych kadr powiązanych z
wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.
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3.

4.

OPIEKA ZDROWOTNA:
• lokalizacja usług zdrowotnych o znaczeniu
regionalnym i ponadlokalnym w mieście,
• fundusze i akcje pozarządowe z zakresu
pomocy w finansowaniu służby zdrowia.
OPIEKA SPOŁECZNA:
• podnoszenie standardów ośrodków opieki
społecznej,
• dobre warunki klimatyczne do rozwoju sieci
komercyjnych ośrodków opieki społecznej.

•
•
•
•
•
•
•

5.

6.

7.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:
• lokalizacja usług administracyjnych o
znaczeniu regionalnym (konserwator
zabytków, delegatura urzędu
wojewódzkiego, straż graniczna, Izba
Celna), sądownictwo i prokuratura,
ponadlokalnym (starostwo powiatowe).
GOSPODARKA:
• położenie w centralnym paśmie
przyspieszonego rozwoju społeczno
gospodarczego,
• stabilizacja prawa gospodarczego w wyniku
wprowadzania przepisów unijnych,
• atrakcyjność żywności i wyrobów lokalnych
związanych z czystym środowiskiem,
szczególnie na rynku unijnym,
• korzystne warunki dla inwestorów
zewnętrznych
( potencjał ludzki, zasoby terenowe,
atrakcyjne położenie w strefie
przygranicznej),
• tendencja do zmiany struktury potencjału
gospodarczego w kierunku usług,
• konkurencja podmiotów gospodarczych w
usługach i handlu.
TURYSTYKA:
• położenie w obszarze rozwoju turystyki
zgodnie z koncepcją polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju,
• położenie na szlakach międzynarodowej
turystyki tranzytowej wschód - zachód,
krajowej północ - południe (w kierunku
Bieszczad), ponadlokalnej wzdłuż granicy
polsko -ukraińskiej i w obszarze Pogórza
Przemyskiego,
• ranga miasta jako regionalnego ośrodka
rozwoju funkcji obsługi turystycznej,
•
infrastruktura turystyczna wystarczająca dla
obsługi ruchu turystycznego,
• położenie w obszarze atrakcyjnym
turystycznie: strefa przygraniczna, Pogórze
Przemyskie, miasto i Twierdza Przemyśl
• realizacja inwestycji sportowych onad
lokalnych (Przemyski Park SportowoRekreacyjny).

brak ustabilizowanej państwowej polityki opieki
zdrowotnej,
pogorszenie się stanu zdrowotności społeczeństwa,
starzenie się społeczeństwa,
brak kadry o specjalnościach geriatrycznych.
wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne z
powodu starzenia się i zubożenia społeczeństwa,
sukcesywne zmniejszanie nakładów państwa na
opiekę społeczną,
wzrost kosztów utrzymania ośrodków opieki
społecznej z powodu wprowadzenia standardów
unijnych.

•

likwidacja większości urzędów i instytucji o
znaczeniu regionalnym związana z centralizacją
ośrodka zarządzania w Rzeszowie lub lobbingiem
innych miast.

•

Peryferyjne położenie regionu i miasta poza
obszarem intensywnego rozwoju (tzw. pięciokąt
ośrodków metropolitarnych)
wysoki poziom bezrobocia,
brak tendencji do napływu kapitału inwestycyjnego,
pomimo dobrych warunków dla rozwoju
gospodarczego (oddział Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej),
stały spadek ilości podmiotów wytwórczych,
presja inwestorów wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych na najbardziej atrakcyjne
lokalizacje w mieście..

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

konkurencja przejścia granicznego w Korczowej,
konkurencja atrakcyjniejszych terenów rekreacji i
wypoczynku w Bieszczadach,
brak infrastruktury obsługi komunikacyjnej
(parkingi, jakość dróg),
degradacja przejścia granicznego w Medyce,
brak woli politycznej dla otwarcia przejścia
granicznego lokalnego w Malhowicach,
brak napływu kapitału inwestycyjnego pomimo
atrakcyjnego położenia w strefie przygranicznej i
zasobów dziedzictwa kulturowego,
pominięcie lokalizacji centrum logistycznego w
koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju.
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1.

2.

1.

2.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
WIELKOOBSZAROWE SYSTEMY
OCHRONY:
• zanieczyszczenia transgraniczne pochodzące
• położenie w pobliżu transgranicznego
z Ukrainy (zanieczyszczenie wód rzeki Wiar),
systemu obszarów chronionych TOCH
• zanieczyszczenia napływające z sąsiednich gmin i
„Beskidy Wschodnie”,
powiatów (wody: San, powietrza: wiatry zachodnie),
• położenie w bezpośrednim sąsiedztwie
• zwiększanie natężenia ruchu pojazdów związane z
obszarów NATURA 2000
rozwojem ruchu tranzytowego i wzrostem ilości
− obszar specjalnej ochrony ptaków
samochodów,
„Pogórze Przemyskie (PLB 180001)
• kolejowy i samochodowy transport materiałów
− obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
niebezpiecznych,
„Rzeka San” (PLH 180007),
• zanieczyszczenia wód od sieci osadniczej
− obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
• prawne ograniczenia w zagospodarowaniu
„Ostoja Przemyska” (PLH 180012)
przestrzennym na terenach chronionych
• położenie w obrębie korytarzy ekologicznych • brak urządzeń i obiektów ochrony
rzek: San i Wiar,
przeciwpowodziowej, szczególnie na terenach
zurbanizowanych położonych w obszarach
• opracowane Studium Ochrony
Przeciwpowodziowej dla regiony
bezpośredniego zagrożenia powodzią
podkarpackiego i miasta Przemyśla,
• brak Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO)
• brak w otoczeniu obiektów o silnym
dla regionu podkarpackiego.
oddziaływaniu na stan środowiska,
• położenie w krajowej sieci obszarów
chronionych (wspólna granica):
- Park Krajobrazowy Pogórza
Przemyskiego,
- Przemysko-Dynowski Obszar
Chronionego Krajobrazu.
POLITYKA PROEKOLOGICZNA:
• wprowadzenie unijnych standardów ochrony • niewystarczające nakłady na inwestycje
środowiska,
poprawiające stan środowiska,
• polityka edukacyjna w społeczeństwie,
• niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.
• promocja obszarów czystych ekologicznie,
• polityka represyjna wobec sprawców
zanieczyszczeń środowiska.
ŚRODOWISKO KULTUROWE
POŁOŻENIE MIASTA:
• położenie miasta w obszarze
• niewystarczające nakłady na rewaloryzację
wielokulturowym, charakterystycznym dla
zabytków,
terenów pogranicza,
• brak programów rewitalizacji i rewaloryzacji
• dotacje unijne i rządowe na rewitalizację
zespołów chronionych,
obszarów staromiejskich i innych zespołów • niechęć polskiej społeczności lokalnej dla
zabytkowych,
mniejszości narodowych.
• atrakcyjność turystyczna regionu,
• położenie na licznych szlakach kulturowych.
ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE:
• ranga miasta jako ośrodka rozwoju kultury o • zawieszenie działalności Euroregionu Karpackiego,
znaczeniu regionalnym,
• brak szkół o charakterze artystycznym i
• lokalizacja urzędu wojewódzkiego
konserwatorskim.
konserwatora zabytków,
• lokalizacja siedziby metropolii i archidiecezji
rzymsko-katolickiej i metropolii i
archiparchii grecko-katolickiej,
• intensywna wymiana kulturalna z miastami
partnerskimi,
• organizacja imprez kulturalnych o
charakterze międzynarodowym,
ponadregionalnym i regionalnym,
• możliwość rozwoju szkolnictwa wyższego o
profilu polityki regionalnej (również w
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zakresie ochrony i wykorzystania
dziedzictwa kulturowego),
• projekt parku kulturowego: „Twierdza
Przemyśl” w oparciu o wewnętrzny pierścień
fortów.
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. POŁOŻENIE W STRUKTURACH
LINIOWYCH O ZNACZENIU
MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM,
REGIONALNYM I PONADLOKALNYM:
• położenie w III paneuropejskim korytarzu
• odsunięcie przebiegu autostrady A-4 poza
transportowym Berlin-Kijów,
bezpośrednie sąsiedztwo miasta,
• przebieg 2 dróg krajowych przez miasto,
• brak obwodnic na ciągach dróg krajowych od strony
zachodniej,
• realizacja autostrady A-4
• realizacja obwodnicy północno- wschodniej • niedostateczna ilość przepraw mostowych na Sanie
dla ruchu tranzytowego,
na ciągu drogi krajowej nr 77 z mostem nad
Sanem,
• brak parkingów strategicznych, szczególnie dla
autobusów i obsługi ruchu turystycznego,
• bezpośrednie sąsiedztwo przejścia drogowokolejowego w Medyce,
• wzrost zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska
spowodowany wzrostem ruchu samochodowego,
• lokalizacja potencjalnego przejścia lokalnego
w Malhowicach,
• słaba jakość dróg spowodowana niskimi nakładami
na remonty i modernizacje,
• przebieg linii kolejowej magistralnej E – 30
o znaczeniu międzynarodowym,
• wstrzymanie uruchomienia przejścia granicznego
ruchu lokalnego w Malhowicach,
• lokalizacja punktu odpraw granicznych na
dworcu w Przemyślu,
• brak programu restrukturyzacji PKP,
• położenie w strefie przygranicznej, dające
• niewykorzystanie i rujnacja węzła przeładunkowego
szansę na obsługę komunikacji i transportu
Żurawica-Medyka,
tranzytowego, turystyki międzynarodowej,
• brak dostatecznych nakładów na dofinansowanie
• położenie na trasie turystycznej w kierunku
przewozów regionalnych,
Bieszczad,
• zaniechanie eksploatacji i ruinacja lokalnej linii
• możliwość lokalizacji systemu ścieżek
kolejowej: Przemyśl – Hermanowice – granica
państwa (Malhowice) z przedłużeniem przez
rowerowych o znaczeniu międzynarodowym
(z Ukrainy), ponadlokalnym (w kierunku
Ukrainę do przejścia granicznego w Krościenku
Pogórza Przemyskiego i Bieszczad).
• brak międzynarodowego dworca dla komunikacji
samochodowej,
• brak dworca dla komunikacji samochodowej o
standardzie regionalnym.
2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
• położenie w obszarze obsługiwanym przez
• uciążliwości spowodowane lokalizacją
zasilające systemy sieci
ponadlokalnych, regionalnych, krajowych
elektroenergetycznych, gazowniczych,
i międzynarodowych systemów infrastruktury
telekomunikacyjnych,
technicznej, stwarzających wyłączenia obszarów
z zainwestowania i ograniczenia w rozwoju
• czystość środowiska obniżająca koszty
osadnictwa i innych inwestycji,
inwestycyjne systemów infrastruktury
technicznej
• położenie w obszarze górniczym gazu ziemnego
i eksploatacja gazu, stwarzające zagrożenia dla
• możliwość stosowania niekonwencjonalnych
środowiska i ograniczenia inwestycyjne,
źródeł energii: wiatrowej, geotermicznej,
biogazów, itp.
• wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego
w wyniku konfliktowej polityki państwa i tendencją
• ogólnoświatowy rozwój technologii i
do dostosowywania się do cen światowych.
zwiększająca się podaż nowych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych, często
połączonych z atrakcyjnym finansowaniem
zewnętrznym,
• wprowadzanie standardów Unii Europejskiej
np. w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń
wód naturalnych, wody pitnej, stopnia
oczyszczania ścieków, czystości powietrza
atmosferycznego, dozwolonej emisji
zanieczyszczeń, klasyfikacji odpadów i
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procedur postępowania z odpadami
szczególnie niebezpiecznymi, itd..

Tab. Nr 64. Analiza SWOT - Uwarunkowania wewnętrzne
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
STRUKTURY PRZESTRZENNE
1. MIESZKALNICTWO:
• przejrzystość struktury obszarów zabudowy
• niewydolność układu komunikacyjnego i
mieszkaniowej,
parkingów w istniejących zespołach zabudowy
mieszkaniowej,
• poprawność w wyposażeniu obszarów
zabudowy mieszkaniowej w infrastrukturę
• starzenie się substancji mieszkaniowej, szczególnie
techniczną i społeczną,
w zespołach zabudowy XIX/XX wiecznej,
• atrakcyjność krajobrazowa miasta dla
• konieczność wysokich nakładów na modernizację
zabudowy jednorodzinnej.
starych zespołów budownictwa mieszkaniowego,
spowodowana niskim standardem mieszkań,
• brak polityki budownictwa społecznego,
• obniżenie skuteczności inwestycyjnej spółdzielni
mieszkaniowych,
• utrudnienia w pozyskiwaniu nowych terenów pod
inwestycje mieszkaniowe spowodowane:
- niedostępnością komunikacyjną,
- brakiem uzbrojenia technicznego,
- skomplikowaną konfiguracją terenów,
- zagrożeniem osuwiskami,
- strukturą własnościową.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA
1. DEMOGRAFIA:
• potencjalnie dobre warunki dla rozwoju
• ujemne saldo przyrostu naturalnego,
demograficznego,
• ujemne saldo migracji,
• spadek stopy życiowej części gospodarstw
domowych,
• zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw,
• bariery mieszkaniowe,
• zmiana postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin,
• starzenie się społeczeństwa,
• niski wskaźnik udziału ludzi młodych w populacji
(poniżej 30%).
2. WYPOSAŻENIE W INFRASTRUKTURĘ
SPOŁECZNĄ:
• brak wystarczającej bazy przedszkolnej
• wystarczająca sieć usług oświatowych, opieki • niskie nakłady na oświatę powodujące zmniejszanie
zdrowotnej i opieki społecznej,
ilości szkół kosztem standardu nauczania (duże,
• rozwój szkolnictwa wyższego.
przepełnione szkoły zamiast małych
„przyjaznych”),
• nadprodukcja wykształconych kadr szczególnie w
zawodach nauczycielskich
• wzrost zapotrzebowania na usługi opieki społecznej
i pomoc socjalną spowodowane starzeniem się
społeczeństwa i wysokim bezrobociem.
3. GOSPODARKA I ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA:
• wysokie bezrobocie (wskaźnik stopy bezrobocia dla
• zmiana struktury gospodarki dominującej w
miasta wynosi ponad 19%),
mieście z wytwórczej na usługową,
• brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych dla
• uruchomienie oddziału Tarnobrzeskiej Strefy
rozwoju biznesu i usług,
Ekonomicznej i jej uzbrojenie w infrastrukturę • nadprodukcja wykształconych kadr szczególnie w
techniczną,
zawodach dot. zarządzania i administracji
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•

4.

5.

rezerwy energii, głównie gazu dla rozwoju
przedsięwzięć gospodarczych,
• dobrze wykształcona kadra pracowników
średniego szczebla,
• potencjalnie duża liczba absolwentów uczelni
wyższych w kierunkach administracyjnych i
zarządzaniu,
• wzrost świadomości samorządowej
społeczeństwa.
TURYSTYKA:
• bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki i
usług turystycznych:
- atrakcyjny, zabytkowy charakter miasta,
- atrakcyjne zespoły zabytkowe w sąsiedztwie
miasta (zamek i park w Krasiczynie, forty
zewnętrzne, Arboretum w Bolestraszycach),
- bliskość przejść granicznych z Ukrainą,
- wielokulturowość dziedzictwa,
- dostateczna baza hotelowa,
- dobra baza gastronomiczna,
- bardzo dobre warunki klimatyczne i walory
środowiska naturalnego dla wypoczynku i
rekreacji,
- potencjalne warunki dla usług sanatoryjnych
(Lipowica),
• dobrze rozwinięta istniejąca baza obsługi
turystycznej,
• opracowana i wdrażana Strategia Rozwoju
Turystyki dla miasta,
WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY
HANDLOWE:
• wystarczająca ilość i różnorodność obiektów
WOH w mieście.

•

niski poziom usług administracyjnych.

•

niewydolność układu komunikacyjnego dla obsługi
turystyki,
brak sieci parkingów dla obsługi ruchu
turystycznego,
mała ilość imprez kulturalnych stanowiących
atrakcję turystyczną,
brak lądowiska i lotniska lokalnego dla ruchu
turystycznego i biznesowego,
słabe tempo realizacji atrakcji turystycznych (stok
narciarski, aquapark).

•
•
•
•

•

opór miejscowego lobby handlowo-usługowego dla
rozwoju WOH,
• zagrożenie bankructwem dla małych obiektów
usługowych.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

1.

WARUNKI NATURALNE:
• atrakcyjne pod względem morfologicznym i
krajobrazowym położenie miasta,
• występowanie obszarów i obiektów objętych
ochroną prawną:
- rezerwatów przyrody,
- pomników przyrody,
- unikalnych, chronionych gatunków fauny
i flory,
• wysoka jakość gleb (korzystna dla produkcji
ogrodniczej, zieleni urządzonej).

•
•
•
•

•
•
•

2.

WODY:
• występowanie dużych zasobów wód
powierzchniowych,
• występowanie dużych zasobów wód
podziemnych - GZWP 430 – w utworach
czwartorzędowych, łatwiejszych do
eksploatacji,

•
•
•

czynne osuwiska ,
brak rozpoznania technicznych rozwiązań realizacji
inwestycji na terenach osuwiskowych,
duża erozja powierzchniowa,
utrudnienia w zainwestowaniu terenu
spowodowane dużym zróżnicowaniem
wysokościowym, budową geologiczną i bogatą
rzeźbą terenu,
mała powierzchnia istniejących rezerwatów, brak
strefy ochronnej,
lokalizacja inwestycji o dużym zasięgu, przy
jednoczesnej likwidacji istniejącej roślinności,
gwałtowna zmiana warunków siedliskowych w tym
warunków wodnych doprowadzająca do
przekształcenia istniejących biocenoz.
mała retencja gruntowa wód powierzchniowych –
występowanie powodzi,
duże wahania poziomu wód powierzchniowych w
przekroju rocznym, obniżające możliwości ich
wykorzystania,
występowanie GZWP w dolinie rzeki –
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•
•
•
•

występowanie naturalnych źródeł,
utworzenie strefy ochrony bezpośredniej
wokół ujęcia wody dla miasta,
rezerwa w ilości wody dla mieszkańców
miasta i okolic
ochrona rzeki San w programie NATURA
2000.

•

•

•
3.

4.

STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA:
• tendencja do zmniejszania się emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w
zakładach,
• budowa proekologicznych i modernizacja
istniejących kotłowni,
• występowanie korytarza powietrznego wzdłuż
doliny Sanu, przewietrzanie miasta,
• opracowanie programu ochrony powietrza dla
miasta Przemyśla.
WYSTĘPOWANIE ZASOBÓW KOPALIN:
• gazu ziemnego,
• kruszywa naturalnego.

•

•
•

•
•

5.

6.

1.

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE:
• tereny zieleni miejskiej urządzonej,
• tereny ogródków działkowych,
• obszary leśne,
• obszary produkcji rolnej,
• korytarze Sanu i Wiaru,
• zieleń osiedlowa i przydomowa.
DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA:
• znaczne uporządkowanie przestrzenne miasta,
• duża powierzchnia obszarów
niezainwestowanych (ponad 50%),
• opracowanie Programu ochrony przyrody dla
miasta,
• atrakcyjność terenów o dużych wartościach
krajobrazowych i przyrodniczych dla
zabudowy mieszkaniowej.

•

ograniczenie pojemności zbiornika przez rozmiar
doliny,
występowanie GZWP w utworach
czwartorzędowych – większe zagrożenie
zanieczyszczenia wód podziemnych przez
infiltrację,
duże zanieczyszczenie wód powierzchniowych
Sanu i Wiaru wynikające z:
- występowania najbardziej zurbanizowanej
strefy wzdłuż rzek,
- niedostatecznego wyposażenia w kanalizację
komunalną i deszczową miasta,
- spływu obszarowego zanieczyszczeń.
niewystarczająca ochrona przeciwpowodziowa.
duża, przekraczająca dopuszczalne normy emisja
zanieczyszczeń pyłowych na obszarach starej
zabudowy – wynik ogrzewania piecami
węglowymi,
intensywny rozwój komunikacji pogarszający stan
powietrza,
zjawiska inwersji powodujące utrzymywanie się
zanieczyszczeń w dolinie rzeki.

położenie w obszarze górniczym gazu ziemnego i
eksploatacja gazu, stwarzające zagrożenia dla
środowiska i ograniczenia inwestycyjne,
brak rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
utrudnienia w lokalizacji inwestycji kolidujących
z terenami zielonymi, szczególnie ogródkami
działkowymi i lasami.

•

duża uciążliwość komunikacyjna i wynikające z
niej zanieczyszczenia powietrza,
• zagrożenie hałasem komunikacyjnym,
• potrzeba rekultywacji obszarów po odwiertach
gazowych, eksploatacji złóż kruszyw,
• duża ilość kotłowni lokalnych, szczególnie w starej
części miasta,
• lokalizacja inwestycji o dużym zasięgu, przy
jednoczesnej likwidacji istniejącej roślinności.
ŚRODOWISKO KULTUROWE
STAN ZASOBÓW DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO:
• złe lub średnie stany techniczne zabudowy zespołu
staromiejskiego,
• wartości kulturowe i krajobrazowe miasta,
eksponujące jego wielowiekową,
• zły stan użytkowania i utrzymania posesji
wielokulturową historię, rozwój i
i kamienic przy Rynku,
przekształcenia,
• potrzeby remontowe i doposażenia w urządzenia i
• wpisanie do rejestru zabytków oprócz
instalacje w większości zasobów komunalnych,
licznych obiektów, także układów
• niedostateczne zabezpieczenia przeciwpożarowe i
urbanistycznych, struktury funkcjonalnej
antywłamaniowe w tym najcenniejszych obiektów
układu staromiejskiego oraz miasta z
architektury drewnianej,
przełomu XIX/XX wieku oraz ustawowe
• zły stan przyłączy kanalizacyjnych do kamienic
wskazanie poprzez wpis do rejestru stref
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ochrony krajobrazowej miasta,
zachowany krajobraz zespołu fortów
Twierdzy Przemyśl, o znaczeniu
międzynarodowym, znajdujący się zarówno w
obrębie miasta jak i w okolicznych gminach,
• niezainwestowane obszary w obrębie zespołu
staromiejskiego, utrzymywane w
zagospodarowaniu czasowym, przewidziane
do rekonstrukcji zgodnie z tradycją
historyczną.
OCHRONA I WYKORZYSTANIE:
• liczne opracowania naukowo historyczne i
studialne oraz dokumentacje z badań
architektonicznych i archeologicznych, studia
koncepcyjne i projekty dotyczące krajobrazu
kulturowego miasta a także inwentaryzacje
geodezyjne bloków zabudowy i
poszczególnych obiektów zabytkowych,
• opracowany Lokalny Programie Rewitalizacji,
• wieloletni program sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
obejmujący Stare Miasto jako priorytet,
• forty Twierdzy Przemyśl jako potencjalny
„produkt” turystyczny w skali europejskiej,
• istniejące współczesne ośrodki
kulturotwórcze, również o znaczeniu
ponadlokalnym Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, Centrum Kulturalne, Muzeum
Archidiecezjalne, itp,
• nieprzeciętny potencjał intelektualny miasta,
głównie o profilu humanistycznym; liczne
badania naukowe prowadzą takie placówki
jak: Archiwum Państwowe, Archiwum
Diecezjalne, Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej, Kolegium języka polskiego i
języków obcych, Seminarium Duchowne z
Instytutem Teologii, Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Polski Instytut Wschodni oraz
Południowo-wschodni Instytut Naukowy,
• lokalizacja w mieście siedzib archidiecezji
rzymskokatolickiej i diecezji
greckokatolickiej,
• identyfikacja mieszkańców z miastem (wg.
ankiety socjologicznej z 1995 roku – 46,9%
mieszkańców Starego Miasta zamieszkuje w
Przemyślu ponad 40 lat,
• akceptacja społeczna dla wartości dziedzictwa
i zabytkowego krajobrazu kulturowego,
• program imprez kulturalnych o charakterze
międzynarodowym, regionalnym i
ponadlokalnym,
• harmonogram opracowań Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego
• konsekwentna realizacja programu
upiększania i porządkowania obszaru
staromiejskiego:
- zmiana nawierzchni ulic i placów,
- wymiana sieci uzbrojenia miejskiego,
•

2.

•

•
•
•

•

oraz niesprawne odwodnienie ulic w rejonie starego
miasta,
brak systemu ogrzewania dla zespołu
staromiejskiego (większość kamienic ma
ogrzewanie piecowe).

brak powołanych Parków Kulturowych i
Rezerwatów Kulturowych dla najcenniejszych
zespołów zabytkowych miasta,
brak wystarczających środków finansowych na
prowadzenie prac rewaloryzacyjnych w zasobach
miejskich,
niekorzystna struktura społeczna mieszkańców
obszaru Starego Miasta – przeważająca liczba ludzi
o najniższych dochodach, bezrobotnych,
wymagających opieki socjalnej, co ogranicza
możliwości ich finansowego udziału w działaniach
na rzecz poprawy standardu ich zamieszkania,
brak planu bezpieczeństwa w zakresie odnowy dóbr
kultury.
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-

1.

2.

wprowadzanie atrakcyjnych form małej
architektury,
- wprowadzanie zieleni.
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
KOMUNIKACJA:
• dobra komunikacja miejska obsługująca we
• ogólnie niewydolny system komunikacji miejskiej
właściwy sposób poszczególne jego części,
spowodowany:
- dużą intensywnością zabudowy szczególnie
• tereny kolejowe położone w centralnej części
w obszarze Starego Miasta i zespołów
miasta, stanowiące atrakcyjną rezerwę
mieszkaniowych wielorodzinnych,
terenową i szansę na usprawnienie układu
- złym stanem technicznym ulic,
ulicznego i budowę potrzebnych w tym
- brakiem obwodnic dla ruchu tranzytowego,
miejscu parkingów,
- brakiem systemu ulic zbiorczych o
• wieloletni program modernizacji i remontów
właściwych parametrach technicznych,
ulic miejskich,
brakiem warunków technicznych dla
• warunki dla lokalizacji ścieżek rowerowych,
lokalizacji miejsc postojowych i parkingów,
• centralne położenie dworców: kolejowego, w
bogatą
rzeźbą terenu miasta i dużymi
tym obsługi międzynarodowej i
różnicami
poziomów,
autobusowego.
przebiegiem
rzeki przez środek miasta,
• realizacja obwodnicy północno-wschodniej
niewystarczającą
ilością mostów drogowych i
miasta
kładek pieszych,
- wzrostem ruchu samochodowego.
• duże obszary słabo dostępne komunikacyjnie:
- Lipowica, Ostrów
- obszar od ul.3-go Maja na południowy-zachód
w kierunku Sanu,
- dzielnica przemysłowo-składowa na południe
od ul. Lwowskiej,
- obszary po obu stronach ul. Słowackiego na
południe od bramy fortecznej,
• brak planu rozwoju sieci komunikacyjnej,
• brak programu budowy ścieżek rowerowych,
• bardzo słaby standard dworca autobusowego,
• brak dworca autobusowego obsługi
międzynarodowej.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I KOMUNALNA:
• obserwowany wzrost świadomości
• zagrożenie powodziowe wywołane brakiem
społeczeństwa w aspekcie ekologicznym
regulacji i odpowiedniej retencji rzek Sanu i Wiaru,
(minimalizowanie ilości odpadów, recykling, • zagrożenie skażeniem wód rzeki San, w dorzeczu
oszczędzanie energii, stosowanie
obejmującym blisko 700 km2 - wód stanowiących
termoizolacji, inne),
podstawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
• istniejące regulacje ustawowe oraz możliwości • konieczność strefowania i podnoszenia ciśnienia
pozyskania dotacji unijnych, rządowych i linii
wody na nowych terenach mieszkaniowych
kredytowych, zapewniające władzom miasta
położonych wyżej niż centrum miasta,
możliwość kreowania pożądanego rozwoju
• niewystarczająca rezerwa zbiornikowa na ujęciu
podsystemów inżynieryjnych,
wody,
• duże możliwości poboru gazu ziemnego do
• brak rozdziału kanalizacji na sanitarną i deszczową,
celów produkcyjnych i grzewczych z
• niewydolny układ transportu ścieków
przebiegających przez miasto gazociągów,
ogólnospławnych, szczególnie w czasie nawalnych
stanowiących element krajowej sieci
dreszczów, konieczność budowy przelewów
przesyłowej o wysokich parametrach,
burzowych i zbiorników retencyjnych,
• dobrze rozwinięta sieć gazowa,
• brak podczyszczalni wód deszczowych na wylotach
• nielimitowane zasoby wody dla celów
kolektorów i zbiorników retencyjnych na sieci
komunalnych i przemysłowych,
kanalizacji deszczowej,
• znacząca rezerwa w wydajności źródeł i
• pozostawanie poza pełną obsługą kanalizacyjną
wybranych magistral wodociągu
zlewni ul. Herburtów, prawego brzegu Wiaru,
komunalnego,
osiedli Tatarskie i Wysokie Góry, Zielonki, zlewni
• nowoczesna technologia uzdatniania wody
ul. Węgierskiej,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miejskiej i dobra jakość wody przesyłanej do
odbiorców,
wysoki odsetek korzystających z wodociągu
(ponad 98%),
rozbudowywana i modernizowana komunalna
oczyszczalnia ścieków,
znacząca rezerwa w wydajności
rozbudowywanej oczyszczalni i wybranych
kanałów,
wysoki odsetek korzystających z kanalizacji
(ok. 89%),
sprawny system zbiórki i wywozu odpadów
komunalnych,
wdrożenie w 1995 roku w ograniczonej skali
systemu selektywnej zbiórki odpadów,
znacząca rezerwa w mocy Ciepłowni Zasanie i
wybranych magistral ciepłowniczych,
postępująca likwidacja kotłowni osiedlowych
oraz indywidualnych i przyłączanie się
odbiorców do sieci miejskiej,
dostateczny system zasilania w energię
elektryczną miasta,
dobre połączenia telekomunikacyjne
w automatycznym ruchu międzynarodowym
i międzymiastowym,
dobre funkcjonowanie telefonii komórkowej

•
•
•

•

•

niedostateczny zasięg sieci cieplnej występujący
po prawej stronie Sanu,
sukcesywna poprawa stanu technicznego i zasięgu
sieci gazowej,
zły stan techniczny i konieczność rozbudowy
urządzeń średniego i niskiego napięcia w rejonach
ulic Krakowska, Zakopiańska, Cicha, Monte
Cassino, Sobieskiego, Chrobrego,
Kochanowskiego, Sielecka, Wysockiego i Obronna,
ograniczenia w przyłączaniu nowych odbiorców
w rejonach opisanych ulicami: Słowackiego,
Obozowa, Pikulicka, Wysockiego, Obronna,
Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego, Sanocka,
niewystarczający zasięg i dostępność sieci
internetowej.
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UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
STANU
1
PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY

ŁADU

2.15.1.

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU W LATACH 2005-2012
W chwili obecnej, po 6 latach rozwoju miasta od uchwalenia Studium, ze względu na
postępujący proces naturalnej, selektywnej urbanizacji, rewaloryzacji zabytków w oparciu
o nowe postrzeganie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz systematycznego porządkowania
przestrzeni miasta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można
zauważyć utrwalanie się funkcji wiodących w sposób uporządkowany, których skutkiem jest
zacieranie się granic strefy I i II wraz z poszerzeniem granic JEDNOSTKI
I STAROMIEJSKIEJ obejmujących obecnie zabudowę przełomu XIX i XX wieku.
W obecnym kształcie JEDNOSTKĘ II ŚRÓDMIEJSKĄ, po wypełnieniu wolnych
miejsc zabudową, zaczęto identyfikować z intensywną zabudową typu miejskiego, bez
względu na rodowód historyczny. W zmianie ograniczonej historycznej percepcji
Śródmieścia swój udział miały zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, która rozszerzyła zakres ochrony na budynki i zespoły zabudowy II połowy XX
wieku a nawet dzieła całkiem współczesne. Naturalny proces uzupełniania zabudowy w
dotychczasowej Jednostce III. OGÓLNOMIEJSKIEJ, szczególnie w północnych,
zurbanizowanych
dzielnicach miasta napotkał przestrzenną przeszkodę w postaci
wewnętrznego pierścienia fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, który stał się naturalną granicą dla
nowego zasięgu Śródmieścia.
Nastąpiło
umowne
poszerzenie
jej
granic
kosztem
JEDNOSTKI
III OGÓLNOMIEJSKIEJ oraz wyraźny podział na cztery strefy o różnych dominujących
funkcjach:
1) II.1 północno - zachodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym dominuje
funkcja intensywnego mieszkalnictwa zorganizowanego w formie osiedli zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
2) II.2 północno - wschodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym dominuje
funkcja rozproszonego i mniej intensywnego mieszkalnictwa z zabudową mieszkaniową
wielorodzinną
i jednorodzinną,
3) II.3 południowo-zachodnią, w której poza charakterem wielofunkcyjnym dominuje
funkcja mieszkaniowa jednorodzinna jako uzupełnienie zabudowy wzgórz nad Starym
Miastem do ul. Pasteura oraz
we wschodniej części zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna do ul. Słowackiego. Funkcję usług publicznych reprezentuje zespół
cmentarzy przy ul. Słowackiego i Pasteura.
4) II.4 południowo- wschodnia, w której poza charakterem wielofunkcyjnym występują
funkcje:
− usług publicznych: w kompleksie zlikwidowanego Szpitala Wojskowego
(ul. Słowackiego, Leszczyńskiego), w obszarze Zespołu Pałacowo – Parkowego
Lubomirskich i terenów sąsiednich ze szkołami średnimi będącymi siedzibami:
publicznej szkoły wyższej i zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ul. Żołnierzy
I Armii Wojska Polskiego, Bakończycka, Nestora, Dworskiego),
− sportowo- rekreacyjna w obrębie zespołu boisk „Orlik” (ul. Dworskiego).

1

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem "ład przestrzenny" należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w u porządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne;
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− przemysłowo – składowa, w pasie terenu od ul. Słowackiego przez bocznicę kolejową
na Bakończycach, ul, Jasińskiego, Batorego do ul. Lwowskiej.
Przekształcenia dotychczasowej Jednostki Przestrzennej III. Ogólnomiejskiej rozpoczęły
proces kształtowania się 4 stref będących kontynuacją funkcjonalno-przestrzenną Jednostki
Przestrzennej II. Śródmiejskiej położonej poza pierścieniem fortyfikacji Twierdzy Przemyśl:
1) III.1 północno - zachodnią, kontynuującą funkcję mieszkaniową jednorodzinną oraz
funkcje rekreacyjne i produkcji ogrodniczej, jako uzupełniające.
2) III.2 północno - wschodnią, z funkcjami:
− mieszkaniową, obejmującą zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w dzielnicy „Budy”, perspektywiczne tereny przydatne dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wzdłuż granicy z gminą Żurawica,
− usług medycznych ponadlokalnych w obszarze szpitala wojewódzkiego,
− usług komunalnych w obszarze projektowanego cmentarza komunalnego,
3) III.3 południowo-zachodnią, z funkcjami:
− mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w gospodarstwach ogrodniczych
i agroturystycznych w dzielnicach: Prałkowce, Zielonka, Kruhel i Pikulice,
mieszkaniową wielorodzinną w rejonie ul. Rosłońskiego i w dzielnicy Pikulice
- wzdłuż ul. Słowackiego, na terenach stanowiących rezerwę dla zorganizowanego
budownictwa typu osiedlowego,
− sportowo – rekreacyjną o znaczeniu ponadlokalnym, opartą o Park SportowoRekreacyjny, tereny zabudowy usługowo – pensjonatowej i hotelarskiej, tereny
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, obszary zieleni otwartej leśnej i nieuporządkowanej,
w tym prawnie chronione fragmenty Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
i Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
− usług komunalnych w obszarze istniejącego i przewidzianego do rozbudowy
składowiska odpadów i stacji poboru i uzdatniania wody dla miasta,
− produkcji rolnej ogrodniczej i sadowniczej na terenach przydatnych dla ogrodnictwa
i sadownictwa,
4) III.4 południowo- wschodnia, z funkcjami:
− dominującą funkcją przemysłowo – składową,
− usługową, związaną z systemem transportowym o znaczeniu ponadlokalnym,
regionalnym i krajowym (droga krajowa nr 28 do przejścia granicznego z Ukrainą
w Medyce, realizowana obwodnica południowo – wschodnia miasta i droga
wojewódzka nr 885 do planowanego przejścia granicznego z Ukrainą
w Malhowicach).
− mieszkaniową wielorodzinną wzdłuż ul. Lwowskiej, jednorodzinną i zagrodową
w sąsiedztwie wsi Krówniki, Sielec.
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Rys. Nr 71. Tendencje zmian w strukturze przestrzennej miasta

2.15.2. OCENA STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WNIOSKI DO KIERUNKÓW
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
2.15.2.1. OCENA STRUKTUR PRZESTRZENNYCH I OBSZARÓW
FUNKCJONALNYCH
Za punkt odniesienia w dokonywanej ocenie wzięto pod uwagę przyjęte
w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przemyśla z 2006r. (zwane dalej studium) kierunki zmian w strukturze przestrzennej,
które zweryfikowano z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu. W strukturze
przestrzennej miasta wyodrębniono jednostki przestrzenne o zróżnicowanych obszarach
rozwoju struktur i funkcji.
W dokonywanej ocenie nie wzięto pod uwagę dotychczasowego przeznaczenia terenu
na podstawie obowiązujących w mieście miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Określone w miejscowych planach funkcje zostały, w świetle wymogu
ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zaplanowane w zgodności ze studium i zawierają
szczególne zasady zagospodarowania dla ewentualnych obszarów konfliktowych.
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Rys. Nr 72. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu

1) KRYTERIA OCENY
a) NEGATYWNE: ograniczające rozwój struktur, w ramach którego wyróżniono kryteria:
− SPRZECZNOŚCI FUNKCJONALNEJ:
Kryterium pozwoliło na dokonanie oceny w kontekście konfliktów w zakresie
planowanych kierunków zagospodarowania terenów w mieście w dotychczasowym
studium a stanem istniejącym. Wskazanie wzajemnie wykluczających się lub
ograniczających się funkcji będzie wymagało zastosowania szczególnych zasad
zagospodarowania dla wskazanych obszarów.
− ZASADNOŚCI (WĄTPLIWOŚCI) UTRZYMANIA FUNKCJI:
Kryterium pozwoliło na dokonanie oceny przyjętych założeń kierunków
zagospodarowania terenów w dotychczasowym studium w kontekście braku
zainwestowania lub innego zagospodarowania terenu w stanie faktycznym. Wymagało
to będzie działań zmierzających do rozważenia przekształcenia przyjętych struktur.
b) POZYTYWNE: sprzyjające rozwojowi struktur, w ramach którego wyróżniono kryteria:
− ROZWOJU JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH;
Wzięto pod uwagę stan zainwestowania z uwzględnieniem charakterystycznych dla
poszczególnych jednostek funkcji, który na skutek licznych przekształceń uległ daleko
idącym przeobrażeniom. Wymagało to będzie podjęcia działań zmierzających do
dokonania weryfikacji przyjętych w studium granic obszarów zurbanizowanych
(przyjętych jednostek przestrzennych).
− ROZWOJU OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH;
Dopuszczone formalnie zasady zagospodarowania w trybie decyzji o warunkach
zabudowy oraz likwidacja ochrony gruntów rolnych w granicach administracyjnych
miasta przyczyniły się do innego, niż zakładany w studium, rozwój poszczególnych
obszarów zurbanizowanych. W dokonanej ocenie wzięto również pod uwagę
stopniowo zanikającą zabudowę zagrodową. Wymagane działania – weryfikacja
(poszerzenie) obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowej.
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− ROZWOJU OBSZARÓW PODMIEJSKICH
W kryterium tym przyjęto jako główny wyznacznik zmianę charakteru zabudowy
mieszkaniowej dla terenów sąsiednich gmin, bezpośrednio przylegających do miasta
i opartych na dostępie do dróg miejskich. Typ zainwestowania charakterystyczny dla
zabudowy miejskiej, z eliminacją lub znacznym ograniczeniem zabudowy zagrodowej
pozwala na zakwalifikowanie tych obszarów jako zurbanizowane.
2) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA.
a) monofunkcyjność zagospodarowania części
obszarów miasta, co powoduje
konieczność codziennego przemieszczania się ludzi z osiedli mieszkaniowych do
centrum miasta itp., zwłaszcza w godzinach szczytu i odwrotnie,
b) niedostateczna ilość terenów mogących stanowić potencjalne centra dzielnicowe
w zurbanizowanych zespołach zabudowy,
c) słaby standard usług w wielu dużych osiedlach mieszkaniowych, szczególnie
z zakresu infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych,
d) słaba jakość urządzenia i zagospodarowania ulic i placów miejskich tworzących
podstawowy układ przestrzeni publicznych,
e) zły stan zagospodarowania głównych tras wjazdowych do miasta,
f) nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni w obszarze miasta, zwłaszcza
terenów zieleni ogólnodostępnej,
g) zwarta zabudowa w gminach sąsiadujących z miastem, uniemożliwiająca racjonalne
zagospodarowanie terenów stykowych wieś-miasto,
h) chaotyczna „urbanizacja” terenów rolnych na terenach peryferyjnych,
i) silna presja urbanizacyjna na tereny wartościowe krajobrazowo,
j) występowanie dużych obszarów o nieukształtowanej strukturze przestrzennej,
zwłaszcza na obszarach zabudowy jednorodzinnej, oraz niewykształconym systemie
przestrzeni publicznych,
k) brak obwodowego układu ulic poprawiającego płynności ruchu w mieście
i odciążającego centrum, szczególnie w zachodniej części miasta.
3) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) występowanie wielu wartościowych zespołów urbanistycznych, stanowiących trwałe
dziedzictwo kulturowe Przemyśla,
b) występowanie charakterystycznych elementów struktury przestrzennej, takich jak:
San, wzgórze zamkowe, lasy i tereny zieleni, gęsta siatka ulic w dzielnicach
śródmiejskich, które stanowią podstawę dla kształtowania indywidualnego dla
Przemyśla krajobrazu miejskiego,
c) zabudowa osiedlowa wyposażona w lokalne centra usługowe w zasięgu ruchu
pieszego,
d) występowanie w obszarze zabudowy śródmiejskiej układów urbanistycznych
o wyraźnych cechach zabudowy miejskiej i ukształtowanych granicach przestrzeni
publicznych,
e) występowanie znacznych powierzchni niezabudowanych terenów rolnych,
stanowiących potencjał rozwojowy miasta.
4) WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
1) Ustalenie nowych granic głównych jednostek przestrzennych uwzględniających
zabudowę charakterystyczną dla poszczególnych jednostek z zachowaniem
historycznie ustalonych układów urbanistycznych (Stare Miasto, Śródmieście).
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2) Doprowadzenie do wielofunkcyjności w zagospodarowaniu przestrzennym
poszczególnych jednostek i obszarów miasta; tworzeniu „centrów lokalnych”; przy
uwzględnieniu wymogów ochrony jakości zamieszkania.
3) Stworzenie możliwości rozwoju atrakcyjnego i aktywnego centrum miasta:
− konkurującego pod względem usług z oferowanymi przez wielkie obiekty sieci
handlowych,
− gwarantującego wysoki standard i zwiększenie atrakcyjności zamieszkania,
− zapewniającego czytelne proporcje przestrzeni publicznych i zabudowy (placów
miejskich), komunikacji i zieleni.
4) Ustalenie funkcji miejskich dla obszarów, które nie miały lub utraciły charakter
centrotwórczy (np. tereny powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe),
5) Stworzenie nowych potencjalnych miejsc lokalizacji zróżnicowanych funkcji
usługowych, wykorzystujących istniejący i projektowany układu komunikacyjny
miasta ze szczególnym uwzględnieniem układu obwodowego,
6) Rozwój budownictwa mieszkaniowego:
− podjęcie działań zapobiegających zwiększaniu się migracji mieszkańców z miasta
poprzez podnoszenie atrakcyjności zabudowy mieszkaniowej na terenie centrum
miasta oraz dużych osiedli mieszkaniowych,
− podnoszenie jakości zamieszkania, m.in. poprzez tworzenie jednostek
przestrzennych wielofunkcyjnych: mieszkaniowych połączonych z lokalnymi
usługami i strefami rekreacji,
− wprowadzenie stref buforowych od funkcji generujących uciążliwości dla
istniejących zespołów mieszkaniowych,
− uruchomienie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, kierowane do
mieszkańców o różnym stopniu zamożności.
7) Promowanie pasm aktywizacji usługowo – produkcyjnej (w tym centrów
technologiczno - naukowych), które będą stanowić potencjalne tereny nowych miejsc
pracy, głównie wzdłuż terenów układu komunikacyjnego,
8) Rozwój strefy funkcji sportowo – rekreacyjnej o znaczeniu regionalnym
i ponadlokalnym, zgodnie z zapisem w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa o wiodących funkcjach dla miasta,
9) Uporządkowanie przestrzenne i administracyjne obiektów Twierdzy Przemyśl
z przeznaczeniem dla celów rekreacyjnych i usługowych oraz zapewnienie wszystkim
obiektom jednolitej formy ochrony,
10) Usprawnienie i rozwój systemu transportowego miasta poprzez:
− poprawę płynności ruchu i jakości dróg w mieście,
− przebudowę układu wewnętrznej komunikacji miasta z budową nowych układów
dróg głównych i zbiorczych ze szczególnym uwzględnieniem południowozachodniej dzielnicy miasta,
− konsekwentna realizacja systemu dróg obwodowych dla miasta z możliwością ich
lokalizacji poza granicami Przemyśla,
− zapewnienie parkingów dla celów turystycznych, szczególnie w pobliżu
historycznego centrum miasta,
11) Zagospodarowanie terenów terenów stykowych miasta i gmin jako spójnej przestrzeni
funkcjonalnej – przy udziale i współpracy samorządów i służb planistycznych gmin
ościennych (np. na zasadzie wspólnych opracowań planistycznych),
12) Intensyfikacja zagospodarowania stref gospodarczych i specjalnej strefy ekonomicznej
w dzielnicy przemysłowo – składowej.
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Rys .Nr 73. Wnioski do kierunków rozwoju struktur przestrzennych

2.15.2.2

OCENA ZGODNOŚCI ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI
PRZYRODNICZYMI

1) PROPORCJE TERENÓW ZABUDOWANYCH I ZIELENI
Ustawa o ochronie przyrody z 2004r. (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.
Obszary zieleni, na terenie miasta Przemyśla, rozmieszczone są nierównomiernie,
i charakteryzują się brakiem zrównoważenia w stosunku do wymagań ekologicznych.
W 2009 r. w mieście było:
− 23 Rodzinne Ogrody Działkowe,
− 4 parki,
− 19 cmentarzy,
− 7 zieleńców,
− zieleń osiedlowa i zieleń uliczna,
− zieleń forteczna.
Aktualnie łączna powierzchnia terenów zielonych (bez lasów) wynosi około 400 ha,
co stanowi 8,7% 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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2) OCENA ZGODNOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAMI
PRZYRODNICZYMI
Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, rozumianego jako konfiguracja
dynamicznie powiązanych komponentów, zależy w dużym stopniu od działalności człowieka,
która w różny sposób może oddziaływać na zachowanie się tego systemu.
Analiza porównawcza uwarunkowań przyrodniczych i obecnego zagospodarowania
terenu pozwoliła na ocenę wzajemnych relacji i zależności oraz wskazała pożądane
i prawidłowe kierunki kształtowania przestrzeni zurbanizowanej i „środowiska
przyrodniczego”.
a) Podstawy system przyrodniczy miasta tworzą tereny leśne, tereny porośnięte zielenią
wysoką, pas zieleni wzdłuż koryta Sanu i Wiaru, parki miejskie, cmentarze, szańce i forty
wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl.
b) W ww. obszarach brak zainwestowania trwałego obiektami budowlanymi lub budynkami
mogącymi powodować „utratę wartości” jako elementy podstawowego systemu
przyrodniczego miasta.
Wniosek: Tereny te jako „zielone płuca” miasta należy zachować i dążyć do
nieprzerywania ciągłości tych terenów, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury drogowej.
c) Uzupełniający system przyrodniczy miasta tworzą tereny ogródków działkowych, tereny
zieleni nadrzecznej Sanu i Wiaru o szerokim korytarzu miejscowo zawężone, tereny
zieleni na stokach o znacznym spadku, doliny stałych i okresowych cieków wodnych.
Znaczna część ww. obszarów to tereny zagrożone powodzią Q1% oraz tereny osuwiskowe
i z racji tego w zdecydowanej większości pozbawione trwałego zainwestowania. Obszary
oznaczone jako uzupełniający system przyrodniczy miasta za wyjątkiem części
południowo-wschodniej rozkładają się równomiernie na terenie całego miasta. Część
miasta zawierająca się pomiędzy ulicami Lwowską i Słowackiego posiada najmniej
terenów stanowiących uzupełniający system przyrodniczy miasta. Obszary ustalone jako
uzupełniający system przyrodniczy miasta „wypełniają” tereny pomiędzy elementami
podstawowego systemu przyrodniczego miasta oraz stanowią tereny zielone pomiędzy
zdefiniowanymi obszarami zabudowy i nie stanowią z nimi kolizji.
Brak sprzeczności z istniejącym zainwestowaniem kubaturowym.
Wniosek: Tereny te jako otwarte tereny zielone rekreacji i wypełnienie pomiędzy terenami
zabudowy należy utrzymać.
d) Aktualnie łączna powierzchnia terenów zieleni miejskiej stanowi 8,7% całkowitej
powierzchni miasta.
Wniosek: Procentowy udział terenów zieleni miejskiej w mieście (niekoniecznie w obecnym
kształcie) na poziomie 9 – 10% należy utrzymać.
e) Tereny osuwiskowe na terenie miasta Przemyśla zdefiniowane zostały na podstawie
opracowanej w roku 2012 w ramach projektu SOPO, mapy osuwisk miasta Przemyśla
w skali 1:10000, na której wyznaczone zostały szczegółowo granice osuwisk aktywnych,
nieczynnych, okresowoakrywnych.
f) W stanie obecnym tereny osuwiskowe obejmują w zdecydowanej większości tereny
zielone podstawowego i wspomagającego układu przyrodniczego miasta i tereny o dużych
spadkach terenu jak również niewyposażone w infrastrukturę techniczną.
Cześć terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowana jest
jednak jest w obszarach osuwiskowych – jest to ewidentna sprzeczność z istniejącym
zainwestowaniem.
Wniosek: Należy dążyć do niedopuszczania nowej zabudowy mieszkaniowej na
zdefiniowanych terenach osuwiskowych jak również do ograniczania zainwestowania
terenów osuwiskowych już zabudowanych.
Utrzymać funkcje wiodącą zagospodarowania jako zieleń.
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Należy wprowadzić zasady zagospodarowania i dopuszczenia takich funkcji, które nie
kolidowałby z terenami osuwiskowymi i dawały szanse na wykorzystanie tych terenów nie
tylko pod funkcje zieleni.
g) Obszary zagrożone wodą stuletnią Q1% i obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią to
zgodnie z ustawą „prawo wodne” obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Lokalizację
tych obszarów dokonano na podstawie opracowania pn. „Wyznaczenie obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium
ochrony przeciwpowodziowej”.
W stanie obecnym Obszary szczególnego zagrożenia powodzią to tereny przyległe do
Zakładu Uzdatniania Wody, tereny sportowo-rekreacyjne klubu „Polonia”, część obszaru
Wilcze, część obszaru Przekopana, teren przyległy do ulicy Węgierskiej, tereny sportoworekreacyjne klubu „Czuwaj”, teren przyległy do ulicy Focha i Buszkowickiej, znaczna
część dzielnicy Lempertówka, znaczna część dzielnicy Bakończyce, tereny na południe od
zakładów „Fibris”.
Znaczna część tych terenów jest już zainwestowana obiektami i budynkami o różnej
funkcji mieszkalnej, produkcyjnej, usługowej magazynowo-składowej.
Wniosek: Należy wprowadzić zasady zagospodarowania dla tych terenów poprzez
wprowadzenie dopuszczeń i ograniczeń dla realizacji nowej i funkcjonowania istniejącej
zabudowy.
3) OCENA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
3.1) SŁABE STRONY
a) występowanie terenów osuwiskowych uwarunkowanych zainwestowaniem,
pojawianie się nowej zabudowy na terenach zagrożonych osuwiskami np. Winna
Góra, Zielonka, Zniesienie;
b) zmniejszenie się powierzchni terenów biologicznie czynnych spowodowane
intensyfikacją zabudowy, zwłaszcza w nowych osiedlach mieszkaniowych;
c) rozbicie terenów biologicznie czynnych przez ich urbanizację;
d) brak przepisów regulujących na wkraczania na tereny biologicznie czynne;
e) zmiana warunków siedliskowych w tym warunków wodnych doprowadzająca do
przekształcenia istniejących biocenoz.
f) lokalizacja inwestycji o dużym zasięgu (centra handlowe strefy usługowo – handlowe)
przy jednoczesnej likwidacji istniejącej roślinności,
g) niewystarczający udział terenów zieleni publicznej i osiedlowej w jednostkach
zurbanizowanych;
h) niedostateczne działania pielęgnacyjne i ochronne prowadzące do degradacji terenów
o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
i) zabudowa kubaturowa doliny rzeki San zaburzająca funkcjonowanie korytarza
przewietrzania miasta (Hotel Gromada);
j) trudna dostępność lasów i małe ich wykorzystanie jako terenów rekreacyjnych
k) niewystarczająca infrastruktura sportowo rekreacyjna w ogólno dostępnych terenach
rzeki San i Wiar parku w parkach miejskich np. Parku Lipowica i Sielec oraz na
Kruhelu i Fortach;
l) wzrost poboru wód poziomu czwartorzędowego z indywidualnych ujęć gospodarczych
na terenach peryferyjnych, nie wyposażonych w sieć wodociągową
m) zagrożenie niskim stanem wody w rzece San mogącym spowodować niedobory wody
pitnej dla miasta;
n) położenie w obszarze górniczym gazu ziemnego i eksploatacja gazu, stwarzające
zagrożenia dla środowiska i ograniczenia inwestycyjne w mieście.
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3.2) ZAGROŻENIA
a) utrudnienia w zainwestowaniu miasta spowodowane budową geologiczną, dużym
zróżnicowaniem wysokościowym i bogatą rzeźbą terenu;
b) występowanie procesów osuwiskowych uwarunkowanych budową geologiczną;
c) występowanie terenów zagrożonych powodzią;
d) niekorzystne warunki budowlane w znacznej części miasta ze względu na
ukształtowanie terenu, osuwiska bądź obszary zagrożone powodzią;
e) nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni,
f) zmniejszenie spójności Systemu Przyrodniczego Miasta przez wprowadzanie
zabudowy przerywającej ciągłość Systemu oraz jego powiązań z otoczeniem,
g) zróżnicowanie własnościowe lasów, utrudniające ochronę lasów i racjonalną
gospodarkę leśną:
h) niekorzystne dla wymiany powietrza położenie Przemyśla w przewężeniu doliny rzeki
San, powodujące zaleganie mgieł i inwersję;
i) zaburzony bilans wodny na obszarze miasta wynikający z nieprawidłowych relacji
między wielkością opadów, infiltracją a spływem powierzchniowym;
j) redukcja zasilania poziomów wodonośnych i obniżanie się zwierciadła wód
podziemnych;
k) zmniejszanie się naturalnej retencji oraz zanikanie lokalnych cieków i zbiorników;
l) zanik cennych ekosystemów bagiennych, wodno-błotnych i łąkowych oraz spadek
odporności biologicznej drzewostanów;
m) brak możliwości wykorzystania zasobów kruszywa naturalnego
n) ze względu na znaczne głębokości brak możliwości wykorzystania wód
geotermalnych;
o) ze względu na znaczne okresy ciszy brak możliwości wykorzystania energii
wiatrowej.
3.3) MOCNE STRONY
a) opracowanie mapy morfologicznej miasta Przemyśla w skali 1:2000, na której
wyznaczone zostały granice osuwisk pewnych, osuwiska nieczynne, osuwiska
aktywne oraz skarpy;
b) wysoki potencjał biologiczny, hydrologiczny i klimatyczny lasów, sieci
hydrograficznej i towarzyszących jej zbiorowisk roślinnych, głównych elementów
systemu przyrodniczego miasta sprzyjający utrzymaniu korzystnych warunków życia,
pracy i wypoczynku mieszkańców;
c) duży udział terenów zieleni nieurządzonej w peryferyjnych częściach Przemyśla,
podnoszących jakość życia;
d) unikatowe wartości przyrodnicze obszarów w południowo-zachodniej części miasta,
na które składają się m.in. cenne zbiorowiska roślinne będące ostoją dziko żyjących
zwierząt (głównie ptaków), decydujące o nadaniu mu statusu europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000;
e) tworzenie stref ochrony wokół ujęć wodnych;
f) atrakcyjność Sanu do pełnienia funkcji wypoczynku, sportu i rekreacji, nie
kolidujących z funkcjami przyrodniczymi.
3.4) SZANSE
a) atrakcyjne pod względem morfologicznym i krajobrazowym położenie miasta;
b) wysoka jakość gleb (korzystna dla produkcji ogrodniczej, zieleni urządzonej);
c) zachowana sprawność funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta mimo
sukcesywnego
osłabiania
jego
funkcji
biologicznych,
klimatycznych
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

i hydrologicznych oraz jego istotna rola w europejskim i krajowym układzie
ekologicznych powiązań przestrzennych;
wysokie walory krajobrazowe i estetyczne elementów systemu przyrodniczego (szaty
roślinnej, układu hydrograficznego, rzeźby i form geomorfologicznych)
duży udział terenów leśnych w powierzchni miasta
duża zasobność wód powierzchniowych rzeki San,
Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako
integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej;
duże zasoby wód podziemnych - GZWP 430 – w utworach czwartorzędowych,
łatwiejszych do eksploatacji,
występowanie naturalnych źródeł,
znaczna zasobność wód pozwalająca w pełni zaspokoić aktualne zapotrzebowanie
miasta;
znaczny potencjał sieci hydrologicznej do wzmocnienia naturalnej i sztucznej retencji;
konfiguracja terenu korzystna dla retencji wodnej;

4) OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
4.1) SŁABE STRONY
a) zła jakość wody ujmowanej z Sanu, podstawowego źródła zaopatrzenia miasta
i wysokie koszty oczyszczania i uzdatniania wody do celów bytowych;
b) niedostateczna kontrola zrzutu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych;
c) zagrożenie zanieczyszczeniami wód powierzchniowych podziemnych i gleb
wynikające z braku kanalizacji deszczowej;
d) duża, przekraczająca dopuszczalne normy emisja PM10 i PM2,5 (pyłu zawieszonego)
oraz benzo(a)piranem ze źródeł komunalnych i komunikacyjnych;
e) wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza wzdłuż tras komunikacyjnych;
f) wzrost emisji powierzchniowej zanieczyszczeń powietrza powodowany
niekontrolowanym spalaniem paliw i odpadów w zespołach zabudowy
mieszkaniowej;
g) przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla zespołów zabudowy
mieszkaniowej położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich;
h) niewykorzystany potencjał miejskiego transportu zbiorowego co przyczynia się do
zwiększonego ruchu indywidualnego a tym samym zwiększenia emisji spalin
i) koncentracja zanieczyszczeń powietrza na terenach słabo przewietrzanych;
j) zjawiska inwersji powodujące utrzymywanie się zanieczyszczeń w dolinie rzeki.
4.2) ZAGROŻENIA
a) znaczące obniżenie wartości gospodarczych, turystycznych i ekologicznych wód
powierzchniowych spowodowane ich dużym zanieczyszczeniem, wynikającym
z niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej;
b) pogarszająca się jakość wód podziemnych na terenach o słabej izolacji poziomu
wodonośnego i na terenach zurbanizowanych nie wyposażonych w kanalizację,
wykluczająca dalsze ich wykorzystywanie jako źródła zaopatrzenia;
c) postępująca eutrofizacja wód Sanu zagrażająca cennym gatunkom flory i fauny
wodnej, procesom biologicznym oraz bezpieczeństwu sanitarnemu;
d) Zaliczenie miasta Przemyśla do klasy C ze względu na wystąpienie przekroczeń
wartości kryterialnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu
w powietrzu i wymóg opracowania programu naprawczego;
e) ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza wynikające z warunków
topograficznych i klimatycznych;
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f) spadek odporności biologicznej zieleni i lasów spowodowany emisją zanieczyszczeń
powietrza;
g) intensywny rozwój komunikacji i transportu tranzytowego pogarszający jakość
powietrza i klimat akustyczny;
4.3) MOCNE STRONY
a) spadek wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku modernizacji ciepłowni,
b) tendencja do zmniejszania się emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
w zakładach,
c) budowa proekologicznych i modernizacja istniejących kotłowni,
4.4) SZANSE
a) uchwalenie i wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla miasta Przemyśla”
b) lokalne złoża gazu stanowiące źródło taniego i ekologicznego paliwa.
c) występowanie korytarza powietrznego wzdłuż doliny Sanu, przewietrzanie miasta,
5) OCENA OCHRONY PRZYRODY
5.1) SŁABE STRONY
a) silna presja inwestycyjna na najwartościowszych przyrodniczo obszarach np. Zielonka
Ostrów,
b) intensywne zainwestowanie terenów sąsiadujących z obszarami objętymi ochroną
(terasa nadzalewowa I Sanu tj. wzdłuż ul. Sanockiej, Wilcze),
c) zmniejszenie ilości pomników przyrody,
5.2) ZAGROŻENIA
a) nieskuteczne zasady ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych;
b) niewystarczający zakres programów rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych dla
terenów objętych formami ochrony przyrody;
c) brak planów ochrony dla Obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach miasta;
d) brak planów ochrony dla Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego;
e) mała powierzchnia istniejących rezerwatów Winna Góra i Jamy.
5.3) MOCNE STRONY
a) występowanie pomników przyrody;
b) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Przemyśla;
c) opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Przemyśla;
d) stworzenie Ścieżki edukacyjno – przyrodniczej Modraszkowe Wzgórze;
e) stworzenie Ścieżki edukacyjnej na Miejskim Składowisku Odpadów.
5.4) SZANSE
a) duży udział ,w powierzchni miasta, terenów objętych różnymi formami ochrony,
b) rozpoczęcie prac nad planami ochrony obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty
„Rzeka San” PLH 180007 i „Ostoja Przemyska” PLH 180012;
c) rozpoczęcie prac nad planem ochrony obszaru natura 2000 OSO „Pogórze
Przemyskie” PLB 180001;
d) rozpoczęcie prac nad planem ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego;
e) ustanowienie zadań ochronnych dla rezerwatów „Winna Góra” i „Jamy”.
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Szczegółowe dane o środowisku i zasady ochrony zawarto w rozdziale 2.2. STAN
ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW
OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY.
6) WNIOSKI DO KIERUNKÓW ROZWOJU
6.1). ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
1) Konieczne jest wzmocnienie i uściślenie zasad ochrony terenów biologicznie
czynnych
przez wprowadzenie odrębnych wskaźników urbanistycznych
w obrębie systemu przyrodniczego miasta (podstawowego i uzupełniającego) dla
powierzchni biologicznie czynnych i terenów zurbanizowanych
2) Należy określić standardy zieleni na obszarach zabujanych.
3) Wskazać nowe tereny publicznej zieleni urządzonej zwłaszcza w centralnej części
miasta.
4) Należy określić wytyczne dla zagospodarowania na terenach zagrożonych
osuwiskami i powodziami.
5) Niezbędne jest ograniczenie eksploatacji wód podziemnych z ujęć własnych do
celów bytowych, technologicznych i przemysłowych oraz sukcesywna rozbudowa
magistral i rozbiorczej sieci wodociągowej.
6) Należy zapewnić zagospodarowanie zielenią stref buforowych wzdłuż cieków
i wokół zbiorników wodnych ograniczających spływ powierzchniowy wód
opadowych i roztopowych
7) Na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na obszarach o dużym udziale terenów
biologicznie czynnych należy preferować rozwiązania polegające na wtórnym
wykorzystaniu wód deszczowych do celów gospodarczych.
8) Wykorzystywanie naturalnych zagłębień terenu, istniejących zbiorników wodnych
oraz budowanie małych zbiorników wodnych do lokalnego magazynowania
(retencjonowania) podczyszczonych wód opadowych na terenach mieszkaniowych
i usługowych, zieleni urządzonej i rekreacyjnej.
6.2.) JAKOŚĆ ŚRODOWISKA
1) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej z priorytetem dla dzielnic
peryferyjnych nie wyposażonych w sieć kanalizacyjną oraz stosowanie
indywidualnych rozwiązań oczyszczania ścieków bytowych.
2) Zlikwidowanie ognisk zagrożeń (składowisk odpadów i „dzikich wysypisk”)
i źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych.
3) Zapewnienie odpowiednie kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków
i wokół zbiorników wodnych, które stanowią strefę buforową i filtr
zanieczyszczeń.
4) Dostosowanie źródeł energii do wymogów ochrony środowiska.
5) Zredukowanie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu w powietrzu.
6) Ograniczenie niskiej emisji przez preferowanie przyłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej na terenach w nią wyposażonych.
7) Eliminacja paliwa stałego w terenach o przekroczonym poziomie
zanieczyszczenia powietrza i stwarzanie ulg i zachęt dla stosowania
ekologicznych źródeł energii kolektorów słonecznych i sond gruntowych do pomp
ciepła.
8) Stworzenie priorytetu dla odnawialnych źródeł energii.
9) Rozbudowa przesyłowej sieci gazowej,.
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10) Korzystne byłoby wspieranie nowych źródeł energii dla samochodów osobowych,
11) Konieczne
jest
ograniczenie
oddziaływania
na
środowisko
sieci
elektroenergetycznej i stacji bazowych telefonii komórkowej (ograniczenie
gęstości źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie Przemyśla).
6.3.) OCHRONA PRZYRODY
1) Uwzględnienie w zagospodarowaniu wąwozu Maziarnia w Kruhelu Małym,
stanowiska modraszka Rebela i stanowiska żołny, sprzyjających ochronie
i zachowaniu.
2) Uwzględnienie w zagospodarowaniu miasta obszarów w sąsiedztwie terenów
objętych różnymi formami ochrony, w celu przeciwdziałania degradacji
elementów przyrodniczych objętych ochroną.
3) Utrzymanie zieleni publicznej i wyznaczenie nowych takich terenów.
4) Utrzymanie terenów ogrodów działkowych pod warunkiem ze zajmują one tereny
posiadające korzystne warunki do ich lokalizacji.
5) Ustalenie terenów dla nowej lokalizacji ogrodów działkowych, kolidujących
z terenami inwestycyjnymi.
6) Wyznaczenie stref ochrony panoramy miasta.

Rys. Nr 74. Wnioski do kierunków rozwoju systemu ochrony środowiska
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2.15.2.3. OCENA ZGODNOŚCI ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI
KULTUROWYMI
1) ZMIANY W STANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW.
Zmiana postrzegania wartości dziedzictwa kulturowego, prowadząca do zacierania się
różnic w ocenie pomiędzy starszymi i młodszymi zabytkami, lepszym lub gorszym
zachowanym stanem autentyczności historycznej, a także aktywne wykorzystanie środków
finansowych pochodzących głównie z programów unijnych i rządowych pozwoliło na
prowadzenie na niespotykaną skalę prac rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych, odkrycie
walorów młodszych wiekiem obiektów zabytkowych, a także uznaniem wartości
współczesnych zespołów architektury i urbanistyki za godne zachowania
i ochrony, gdyż dopiero współistnienie artefaktów dokumentujących przemiany kulturowe w
przestrzeni dziejów i harmonizujące ze współczesnymi wartościami całego środowiska
przyrodniczo – kulturowego dają podstawę do właściwej opieki i ochrony dziedzictwa
w rozumieniu znowelizowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Szersze spojrzenie na przestrzeń zurbanizowaną na tle innych walorów naturalnych,
głównie krajobrazowych pozwoliło na zaobserwowanie właściwych proporcji przestrzeni
tworzących jednostki strukturalne miasta.
Zagospodarowanie przestrzenne miasta, szczególnie w jednostkach przestrzennych:
I. STARE MIASTO
i
II. ŚRÓDMIEJSKIEJ wynika z historycznych procesów
urbanizacyjnych, które w połączeniu z wartościami krajobrazu naturalnego stworzyły na
przestrzeni wieków harmonijny i atrakcyjny krajobraz miejski. Konsekwencją oceny tych
walorów było objęcie panoramy i struktury urbanistycznej miasta ochroną prawną w formie
wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-705 z dnia 20 maja 1972 roku. prawie całego
obszaru miasta, w którym ustalono podział na 3 strefy ochronne:
AStrefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, polegającej na ochronie pełnej struktury
układu przestrzennego (tj. układu urbanistycznego wraz z zabytkowymi obiektami)
Bstrefa pośredniej ochrony konserwatorskie, polegającej na ochronie w zakresie
zasadniczych elementów rozplanowania i skali zabudowy,
Cstrefa ochrony krajobrazowej wyznaczona przez pierścień wewnętrznej linii
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.
Ponadto w dotychczasowym Studium wyznaczono strefy ochrony krajobrazowej „K”
dla Jednostki Przestrzennej I. Stare Miasto” i dla „Krajobrazu Fortecznego Twierdzy
Przemyśl” z ustaleniami ochronnymi i ograniczeniami w kształtowaniu przestrzeni
zurbanizowanej dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Objęcie ochroną konserwatorską spowodowało nadzór konserwatorski w obrębie
prawie całej przestrzeni zurbanizowanej miasta i nawet współczesne inwestycje podlegają
pełnej dyscyplinie przestrzennej i podporządkowane są wartościom historycznym.
Zachowane obiekty historyczne objęte są licznymi formami ochrony konserwatorskiej takimi jak:
− wpisy do rejestru zabytków,
− wpisy do ewidencji zabytków miasta, stanowiącej jeden z elementów Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016,
− ustalenia zakresu i sposobu ochrony w obrębie stref ochrony konserwatorskiej,
− zapisy dotyczące ochrony konserwatorskiej zawarte w obowiązujących mpzp miasta Przemyśla,
− ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla aktualizacja 2004/2005.
1.1) SŁABE STRONY
a) Występowanie w mieście obszarów zabudowy historycznej całkowicie
zdegradowanej, pozostającej w całkowitej ruinie. (problem pojawiający się nawet
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b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

w obszarze strefy A - ścisłej ochrony konserwatorskiej ul. Dworskiego,
ul. Władycze).
Degradacja historycznych obszarów poprzemysłowych i powojskowych.
Występowanie dysharmonijnych elementów współczesnej zabudowy stanowiących
nieprawidłowe uzupełnienie tkanki historycznej (zjawisko ma miejsce nawet w strefie
A- ścisłej ochrony konserwatorskiej).
Potrzeby remontowe i doposażenia w urządzenia i instalacje w większości zasobów
komunalnych.
Brak kompleksowego działania z zakresie konserwacji i renowacji zasobów
kulturowych: renowacje pojedynczych obiektów, zamiast całych pierzei historycznej
zabudowy lub historycznych kwartałów zabudowy. Połowiczne działania w zakresie
konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych, renowacje fragmentów obiektów.
Oszczędność i stosowanie materiałów niższej jakości, pomijanie technik
konserwatorskich, samowolne prace remontowe. Wprowadzanie przekształceń
funkcjonalnych wewnątrz obiektów zabytkowych, wpływające negatywnie na wystrój
detali architektonicznych elewacji, zaburzenia podziałów w elewacjach a także na
kształt dachów i sylwetę obiektów.
Czynnik ludzki:
− brak wiedzy społeczeństwa na temat tożsamości kulturowej miasta lub jej
lekceważenie,
− niedostateczna znajomość sposobów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
− kierowanie się interesem prywatnym inwestorów przy rewaloryzacji obiektów
zabytkowych.
Mała tolerancja dla mniejszości narodowych.
Brak szacunku dla innych kultur.

1.2) ZAGROŻENIA
a) Dotychczasowy brak kompleksowej i jednorodnej ochrony Twierdzy Przemyśl wraz
z elementami: komunikacji fortecznej, krajobrazu fortecznego oraz współistniejącymi
systemami przyrodniczymi, prowadzący do zacierania i zniekształcania całości
założenia militarnego.
b) Zaniechanie utworzenia systemu ochrony Twierdzy Przemyśl w postaci Parku
Kulturowego.
c) Brak wpisu całości zespołu fortyfikacji Twierdzy Przemyśl na listę Pomników
Historii.
d) Brak nadania tytułu Pomnika Historii zabytkowemu układowi urbanistycznemu miasta
Przemyśla wraz z elementami Wzgórza Zamkowego, Katedry oraz wraz unikatową
panoramą starego miasta.
e) Niewystarczające nakłady na rewaloryzację zabytków.
f) Brak programów rewitalizacji i rewaloryzacji zespołów chronionych.
g) Wzajemna niechęć społeczności wynikająca z różnic kulturowych i religijnych.
h) Zawieszenie działalności Euroregionu Karpackiego.
i) Brak szkół o charakterze artystycznym i konserwatorskim.
1.3) MOCNE STRONY
a) Wartości kulturowe i krajobrazowe miasta, eksponujące jego wielowiekową,
wielokulturową historię, rozwój i przekształcenia.
b) Wpisanie do rejestru zabytków oprócz licznych obiektów także układów
urbanistycznych, struktury funkcjonalnej układów urbanistycznych, struktury
funkcjonalnej układu staromiejskiego oraz miasta z przełomu XIX/XX wieku oraz
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c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)

ustawowe wskazanie poprzez wpis do rejestru zabytków stref ochrony krajobrazu
miasta.
Zachowany krajobraz zespołu fortów Twierdzy Przemyśl o znaczeniu
międzynarodowym, znajdujący się zarówno w obrębie miasta jak i w okolicznych
gminach.
Forty Przemyśl jako potencjalny „produkt” turystyczny w skali europejskiej.
Istniejące współczesne ośrodki kulturotwórcze, również o znaczeniu ponadlokalnym
;Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Centrum Kulturalne, Muzeum
Archidiecezjalne itp.
Intelektualny potencjał miasta głownie o profilu humanistycznym; liczne badania
naukowe prowadzą takie placówki jak: Archiwum Państwowe, Archiwum
Diecezjalne, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Kolegium języka polskiego,
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Seminarium Duchowne z instytutem
Teologii, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
,Polski Instytut Wschodni oraz Południowo – wschodni Instytut Naukowy.
Lokalizacja w mieście
siedzib archidiecezji rzymskokatolickiej i diecezji
greckokatolickie.
Identyfikacja mieszkańców z miastem (wg. ankiety socjologicznej z 1995 r. 46,9 %
mieszkańców Starego Miasta zamieszkuje w Przemyślu ponad 40 lat).
Akceptacja społeczna dla wartości dziedzictwa i zabytkowego krajobrazu
kulturowego.
Program imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym, regionalnym
i ponadlokalnym.
Harmonogram opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Konsekwentna realizacja programu upiększania i porządkowania obszaru
staromiejskiego.
Niezainwestowane obszary obrębie zespołu staromiejskiego, utrzymywane
zagospodarowaniu czasowym, przewidziane do rekonstrukcji zgodnie z tradycją
historyczną.
Liczne opracowania naukowo historyczne i studialne oraz dokumentacje z badań
architektonicznych i archeologicznych, studia koncepcyjne i projekty dotyczące
krajobrazu kulturowego miasta a także inwentaryzacje geodezyjne blików zabudowy
i poszczególnych obiektów zabytkowych.
Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji
Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmujący Stare Miasto jako priorytet.
Kultywowanie tradycji rzemieślniczych miasta w zakresie produkcji fajek oraz
ludwisarstwa.
Cenne zbiory ruchome w postaci licznych pomników występujących na terenie miasta,
zbiory znajdujące się w zasobach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum
Diecezjalnym a także stanowiące wystroje obiektów sakralnych miasta oraz
znajdujące się w zbiorach prywatnych.
Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie dziedzictwa kulturowego. Coraz
częstsze pozytywne nastawienia oraz zrozumienie zasad i wykorzystywania ochrony
zasobów kulturowych.
Rosnący proces identyfikacji obywateli z miastem, jego historią i tradycjami
(patriotyzm lokalny).
Zwiększająca się liczba remontowanych obiektów oraz rosnąca jakość wykonywanych
remontów, częstsze przykłady kompleksowego działania w zakresie prac
remontowych.
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v) Korzystanie z programów i funduszy pomocowych wspierających odnowę zasobów
dziedzictwa kulturowego.
w) Wprowadzanie ochrony dziedzictwa kulturowego w zapisach planów miejscowych.
1.4) SZANSE
a) Cenne krajobrazowo położenie miasta Przemyśla na wzgórzach i w dolinie rzeki San
oraz zachowanie unikatowej sylwety starego miasta z ważnymi elementami
identyfikacji miasta takimi jak: Wzgórze Zamkowe, Kopiec Tatarski oraz Park
Miejski.
b) Wielokulturowość, charakterystyczna dla obszaru pogranicza – historyczne
współistnienie w jednym obszarze miejskim trzech wątków religijno-kulturowych:
rzymsko–katolickiego, greko-katolickiego oraz judaistycznego. Świadectwo
wielokulturowości w postaci zachowanych nekropolii miasta oraz pomników Pamięci
Narodowej.
c) Zachowany historyczny zespół
urbanistyczno
-architektoniczny miasta,
charakteryzujący się wysokim nasyceniem zabytkowymi obiektami i zespołami
zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i historycznych. Zaliczamy do
nich obiekty o charakterze sakralnym: kościoły, zespoły klasztorne, cerkwie,
synagogi, obiekty świeckie: prywatne i użyteczności publicznej oraz zespoły
parkowo-pałacowe, fragmenty średniowiecznych miejskich murów obronnych oraz
zespół fortyfikacji Twierdzy Przemyśl (ponad 300 obiektów i zespołów wpisanych do
rejestru zabytków oraz 1500 obiektów i zespołów kandydujących do objęcia
Gminnym Spisem Ewidencji).
d) Unikatowy zespól militarny Twierdzy Przemyśl– dający duże potencjalne możliwości
w dziedzinie turystyki kulturowej (projektowany Zespół Parków Kulturowych
Twierdzy Przemyśl).
e) Unikatowy nachylony rynek miasta z historyczną zabudową.
f) Występowanie i zachowanie cennych stanowisk archeologicznych.
g) Ranga miasta jako ośrodka rozwoju kultury oznaczeniu regionalnym.
h) Lokalizacja urzędu wojewódzkiego konserwatora zabytków.
i) Lokalizacja siedziby metropolii i archidiecezji rzymsko-katolickiej i metropolii
i archieparchii grecko –katolickiej.
j) Intensywna wymiana kulturalna z miastami partnerskimi.
k) Organizacja imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym, ponadregionalnym
i regionalnym.
l) Możliwość rozwoju szkolnictwa wyższego o profilu polityki regionalnej (również
w zakresie ochrony wykorzystania dziedzictwa kulturowego).
m) Projekt parku kulturowego: „Twierdza Przemyśl ” w oparciu o wewnętrzny
i zewnętrzny pierścień fortów .
n) Dotacje unijne i rządowe na rewitalizację obszarów staromiejskich i innych zespołów
zabytkowych.
o) Atrakcyjność turystyczna regionu.
p) Położenie na licznych szlakach kulturowych.
Szczegółowy opis stanu i zasady ochrony wartości kulturowych i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej zawarto w rozdziale 2.3. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO.
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2)

WNIOSKI DO KIERUNKÓW ROZWOJU
Analiza i ocena stanu zabytków i dóbr kultury współczesnej miasta Przemyśla prowadzi do
następujących wniosków:
2.1.) Wnioski dotyczące poszerzenia jednostek struktury przestrzennej:
a) Poszerzenie Jednostki I -Stare Miasto od strony północnej i zachodniej miasta poza zasięg strefy Abezpośredniej
ochrony
konserwatorskiej,
od
strony
zachodniej
w granicach strefy A wraz z dzielnicą zabudowy willowej zamkniętej w obrysie ulic A.
Dworskiego, S. Leszczyńskiego, L. Tarnawskiego (wpis do rejestru A-137), od południa zgodnie z
przebiegiem granicy strefy A oraz z Parkiem Miejskim,
b) Poszerzenie Jednostki II – Śródmiejskiej w granicach obszaru wewnętrznego pierścienia Twierdzy
Przemyśl.

2.2.) Wnioski do ochrony krajobrazu miejskiego (zurbanizowanego) historycznego
i współczesnego:
a) Starego Miasta,
b) Winnej Góry,
c) Wzgórze Zamkowe wraz z terenami Parku Miejskiego po Zniesienie,
d) Tereny zurbanizowane wzdłuż Sanu wraz z przeprawami mostowymi,
e) Tereny wzdłuż ulicy Bielskiego.
2.3.) Wniosek utworzenia zewnętrznej strefy ochrony krajobrazu fortecznego:
a) Zewnętrzna strefa ochrony krajobrazu fortecznego „ Twierdzy Przemyśl”.
2.4.) Wniosek utworzenia strefy ochrony krajobrazu Doliny rzeki San:
a) Strefy ochrony Doliny Starorzecza Sanu,
b) Wniosek wprowadzenia stref ochrony panoramy:
c) Wzgórza Lipowicy i Winnej Góry,
d) Terenów Zielonki, Kruhela i Zniesienia.
2.5.) Utrzymanie stref ochrony konserwatorskiej obowiązujących na terenie miasta Przemyśla
na mocy wpisu do rejestru zabytków A705/709 z możliwością wprowadzenia korekt
przebiegu granic stref w celu dostosowania ich do współczesnych wymogów planistycznych
wynikających z Ustawy o planowaniu przestrzennym oraz do współczesnego podziału
geodezyjnego działek.
2.6.) Konieczność wprowadzenia skutecznego, generalnego systemu ochrony zasobów
kulturowych w oparciu o jednolite zasady, obejmującego kompleksowo historyczny układ
urbanistyczno-architektoniczny miasta Przemyśla wraz z zespołem fortecznym Twierdzy
Przemyśl.
2.7.) Zachowanie dotychczasowych form ochrony zasobów kulturowych (wpisy do rejestru, stanowiska
archeologiczne).
2.8.)Niezbędność prowadzenia działań mających na celu zachowania wielokulturowego charakteru miasta.
2.9.)Konieczność kompleksowych działań w zakresie rewaloryzacji zasobów historycznych miasta.
Przeciwdziałanie degradacji zasobów dziedzictwa kulturowego, hamowanie procesów negatywnej kreacji i
przekształceń w obrębie historycznej tkanki Kultywowanie lokalnych tradycji rzemieślniczych.
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Rys. Nr 75 Wnioski do sytemu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego

2.15.2.4.

OCENA STANU DEMOGRAFICZNEGO SPOŁECZEŃSTWA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA
Z
UWARUNKOWANIAMI
ZGODNOŚCI
SPOŁECZNYMI

1) DEMOGRAFIA
Od lar 90-tych XX wieku obserwuje się stały spadek ilości mieszkańców miasta.
Przyczyną tego trendu są, między innymi:
− utrata statusu miasta wojewódzkiego po reformie administracyjnej kraju
w 1998 r.,
− wzrost znaczenia Rzeszowa jako ośrodka metropolitalnego i stolicy
województwa,
− brak wystarczająco atrakcyjnej bazy szkolnictwa wyższego,
− brak perspektyw zatrudnienia młodzieży,
− konkurencja innych, dużych ośrodków miejskich jako miejsca nauki, pracy,
zamieszkania,
− załamanie rynku pracy, emigracja zarobkowa,
− starzenie się społeczeństwa,
− ujemny przyrost naturalny.
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Wyk. Nr 6 liczba mieszkańców Przemyśla

W 2010r. przyrost naturalny wyniósł -58. W 2008 i 2009 roku w Przemyślu
odnotowano niewielką dodatnią wartość przyrostu naturalnego. W latach wcześniejszych, od
2000r. przyrost naturalny miał wartość ujemną z tendencją do wahań w zakresie od -121
w 2001r., do – 39 w 2005r. Od 2001r. utrzymuje się również ujemne saldo migracji ludności.
W 2010r. nieco spadło relatywnie do lat poprzednich i osiągnęło wartość -262 (od roku 2004
utrzymuje się na poziomie poniżej - 300). Od 1998r. występowały duże wahania wskaźników
demograficznych przy wyraźnej tendencji malejącej.
Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego w mieście
Przemyślu do 2030r. przewidywany jest dalszy spadek liczby mieszkańców.
Podsumowując, sytuacja ta nie daje podstaw do rokowania na dynamiczny rozwój
demograficzny miasta.
2) BEZROBOCIE
Tab. Nr 65. Bezrobocie w Przemyślu

Bezrobocie w Przemyślu mimo tendencji spadkowej - od wielu lat utrzymuje się
powyżej średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej. Obecnie stopa bezrobocia kształtuje
się: w mieście Przemyślu na poziomie19,2%, w powiecie przemyskim 22,1%, natomiast
w województwie podkarpackim 15,8%.
W końcu 2010r. bez pracy powyżej 12 miesięcy pozostawało 2751 osób z Przemyśla
tj. o 215 osób więcej niż w roku poprzednim.
Podsumowując można obecnie stwierdzić, iż trudna sytuacja na rynku pracy sprzyja długiemu
pozostawaniu w ewidencji urzędów pracy, co odzwierciedla dynamiczny wzrost liczby
długotrwale bezrobotnych i nie wskazuje na wyraźną poprawę sytuacji.
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3) MIESZKALNICTWO.
Zasoby mieszkaniowe miasta rosną. Paradoksalnie, niekorzystna sytuacja
demograficzna wpłynęła na poprawę wskaźników zasobów mieszkaniowych. Jednak mimo to
wzrost tych wskaźników nie jest wystarczający w stosunku do nadal bardzo dużego
zapotrzebowania na mieszkania na terenie miasta.
Obserwuje się w strukturze miasta brak centrów usług lokalnych i lokalnych terenów
rekreacyjno – sportowych w znaczącej ilości jednostek przestrzennych z wiodącą funkcją
mieszkalnictwa, szczególnie na terenach peryferyjnych, urbanizujących się chaotycznie
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. W zorganizowanych, dużych osiedlach
mieszkaniowych obserwuje się zjawisko komercjalizacji usług i likwidację kategorii usług
podstawowych, niedochodowych, szczególnie z zakresu opieki przedszkolnej, szkolnictwa
podstawowego, podstawowej opieki zdrowotnej, usług rzemieślniczych.
Dodatkowo istnieje brak nowych obszarów odpowiednio uzbrojonych w infrastrukturę
techniczną, przydatnych do kontynuacji i rozwoju funkcji w formie jednostek przestrzennych
wielofunkcyjnych i o zróżnicowanej intensywności zabudowy. Wyznaczenie takich terenów
zapewni podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów peryferyjnych i pozwoli na
prawidłowy rozwój aglomeracji.
4) OŚWIATA.
Z uwagi na malejącą z roku na rok liczbę urodzeń w Przemyślu oraz niestabilną,
zmieniającą się sytuację gospodarczą, systematycznie zmniejsza się liczba uczniów
w przemyskich szkołach o profilu podstawowym, średnim, zawodowym czy wyższym.
Baza oświatowa w Przemyślu jest wystarczająca jeśli chodzi o jej wielkość. Jednak
usytuowanie poszczególnych jednostek przy jednoczesnym rozwoju przestrzennym miasta
przyjęty w mieście model szkolnictwa wydaje się być niewłaściwy i niedostosowany do
obecnej jego struktury urbanistycznej. Większość nowych terenów mieszkaniowych
zlokalizowana jest w strefie ogólnomiejskiej (Lipowica, Ostrów, Rycerskie, Winna Góra,
Zielonka,), w znacznej odległości od szkół i zespołów usługowych. Skutkuje to koniecznością
codziennych dojazdów, co potęguje niewydolność systemu komunikacyjnego w godzinach
rannego i popołudniowego szczytu.
Oprócz tego sama sytuacja demograficzna i gospodarcza nie wskazują na tendencję do
poprawy wskaźników w tej dziedzinie, dlatego tak ważne jest wspieranie wzrostu liczby
mieszkańców Przemyśla również poprzez budowę sprawnego, ekstensywnego
i nowoczesnego systemu oświaty.
5) GOSPODARKA.
Przemyśl charakteryzuje się zróżnicowaną infrastrukturą gospodarczą, która wynika
z ograniczeń spowodowanych priorytetowymi uwarunkowaniami przyrodniczymi
i kulturowymi oraz tendencjami demograficznymi, ekonomicznymi i stanem całej
infrastruktury społeczno-gospodarczej. Aktualnie ukształtowana struktura podmiotowa
gospodarki miasta jest wynikiem procesu transformacji systemowej polskiej gospodarki.
Efektem tego procesu jest wyraźny wzrost znaczenia sektora prywatnego, który w chwili
obecnej znacznie przewyższa sektor publiczny pod względem liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. Widoczny jest brak działań wspierających rozwój
przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zbyt mała współpraca pomiędzy
sektorem publicznym a sektorem prywatnym. Dodatkowo obserwuje się brak dobrze
uzbrojonych terenów pod inwestycje.
Położenie w strefie przygranicznej z Ukrainą, potencjał zasobów ludzkich, stan bazy
oraz inwestycje w terenach przeznaczonych dla rozwoju przemysłu (Specjalna Strefa
Ekonomiczna, zwalniane tereny powojskowe i pokolejowe, uporządkowanie dzielnicy
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przemysłowo – składowej) sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i teoretycznie powinno to
pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy miasta i zmniejszenie bezrobocia.
6) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Opiekę medyczną podstawową i specjalistyczną zapewniają dwa szpitale
funkcjonujące na terenie miasta: Szpital Wojewódzki i Miejski, powstały po likwidacji
i przekształceniu Szpitala Wojskowego. Ilość jednostek opieki zdrowotnej stopnia
podstawowego jest wystarczająca. Funkcjonują również publiczne i niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej. Całości usług medycznych dopełnia duża ilość aptek działających
w mieście.
7) TURYSTYKA SPORT I REKREACJA.
Wyjątkowo atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo flory i fauny,
dziedzictwo wielokulturowe i ilość zabytków miasta, stwarzają szczególnie korzystne
warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku. Jest to gigantyczny potencjał, który
należy wykorzystać i rozwijać poprzez odpowiednie działania. Utworzony i ciągle rozwijany
Park Sportowo-Rekreacyjny jest atrakcyjną ofertą o znaczeniu ponadlokalnym.
Obserwuje się brak dobrze zorganizowanej bazy turystycznej o zróżnicowanym
standardzie (bazy hotelowej, jak i wykorzystania istniejących uwarunkowań przestrzennych
miasta), słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, szczególnie tras wycieczkowych,
rowerowych, parkingów, a także brak systemu połączeń turystycznych w ramach strefy
transgranicznej. Brak podmiotów gospodarczych i dynamicznych działań mających na celu
skuteczną promocję miasta jako centrum ruchu turystycznego o znaczeniu
międzynarodowym, krajowym i regionalnym.
8) BEZPIECZEŃSTWO
Do zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zobowiązane są wszystkie
organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane
w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które
to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez Straż Miejską i jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Obecnie stosowane działania w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa są
wystarczające i wpływają na wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Przemyśla.
9) WNIOSKI DO KIERUNKÓW ROZWOJU
a) Dalszy rozwój inwestycji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym.
b) Wyznaczenie terenów rozbudowy istniejących cmentarzy oraz wyznaczenie
lokalizacji nowego cmentarza z krematorium.
c) Wzmocnienie lokalnych połączeń w ramach strefy trans-granicznej Przemyśl
– Lwów, Przemyśl – Użgorod.
d) Poszerzenie granic administracyjnych Miasta.
e) Rozwój Miasta jako ośrodka szkolnictwa wyższego.
f)
Wzmocnienie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz małych
i średnich przedsiębiorstw.
g) Wspieranie rozwoju społeczeństwa w Mieście Przemyślu poprzez współprace
z sektorem organizacji pozarządowych.
h) Podniesienie konkurencyjności Przemyśla poprzez dbałość o zasoby historyczne
Miasta oraz rozwój turystyki i sportu.
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i)
j)
k)

l)

m)
n)

o)

Wspieranie wzrostu liczby mieszkańców Przemyśla oraz budowa sprawnego
i rozwiniętego systemu oświaty o strukturze wspierającej rozwój Przemyśla.
Instytucjonalne wspieranie przez samorząd Przemyśla rozwoju przedsiębiorczości
i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym.
Funkcjonalny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego system
infrastruktury komunikacyjnej dostosowany do potrzeb mieszkańców i warunków
przestrzenno- ekonomicznych.
Stworzenie całościowej koncepcji rozwoju mieszkalnictwa w formie
wielofunkcyjnych jednostek przestrzennych o zróżnicowanej intensywności
zabudowy z własnymi centrami usług lokalnych i lokalnymi terenami rekreacyjno sportowymi.
Poprawa stanu technicznego i warunków mieszkaniowych w zasobach
komunalnych.
Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez zapewnienie:
− odpowiedniej powierzchni usług komunalnych dla perspektywicznego rozwoju
aglomeracji.
− składowiska odpadów, sortowni odpadów, spalarni odpadów;
− terenów rozbudowy istniejących cmentarzy oraz wyznaczenie lokalizacji
nowego cmentarza z krematorium,
− rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wykorzystaniem rezerw stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków;
− funkcjonalny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego system
infrastruktury komunikacyjnej dostosowany do potrzeb mieszkańców
i warunków przestrzenno-ekologicznych;
zwiększenie przestrzeni publicznych:
− w centrum miasta - zwłaszcza miejsc postojowych i wyłączonych z ruchu
samochodowego,
− w jednostkach mieszkaniowych - zwłaszcza jednorodzinnych.

Rys. Nr 76. Wnioski do kierunków rozwoju infrastruktury społeczno - gospodarczej
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2.15.2.5. OCENA STANU UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
1) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA
a) brak kompletnego układu komunikacyjnego obwodowego dla miasta, od strony
zachodniej,
b) ruch tranzytowy prowadzony jest przez centrum miasta,
c) niewystarczająca ilość przepraw wodnych na rzece San,
d) zły stan infrastruktury kolejowej i drogowej,
e) brak odpowiedniego standardu obsługi ruchu kolejowego oraz autobusowego
- pasażerskiego i towarowego (nowoczesne dworce i stacje kolejowe oraz
autobusowe),
f) brak centrum logistycznego do obsługi transportu,
g) przeciążony układ drogowy lokalny,
h) niekontrolowany rozwój zabudowy, powodujący wydłużenie dróg komunikacyjnych,
i) postępujący wzrost motoryzacji, powodujący paraliż komunikacyjny miasta,
j) układ drogowy tranzytowy i lokalny służący do obsługi dojazdu do centrum miasta,
k) brak nowoczesnego systemu zarządzania ruchem (między innymi sterowanie ruchem
na skrzyżowaniach),
l) zbyt mała ilość przepraw nad terenami kolejowymi w mieście,
m) zły stan techniczny dróg lokalnych i dojazdowych,
n) brak skrzyżowań bezkolizyjnych (dwupoziomowych),
o) brak odpowiedniej obsługi parkingowej centrum miasta, zarówno Starego Miasta jak
i Zasania,
p) brak systemu dróg rowerowych,
q) brak parkingów dla rowerów, szczególnie w centrum miasta,
r) niesprawny system komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz poza jego granicami,
s) utrudnienie ruchu pieszego poprzez parkowanie samochodów na chodnikach
i miejscach do tego nieprzeznaczonych- brak miejsc parkingowych na terenie całego
miasta,
t) brak infrastruktury obsługi komunikacyjnej przy wjeździe do miasta,
u) odsunięcie miasta od autostrady A4,
v) brak skutecznych połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami o znaczeniu
regionalnym i subregionalnym,
w) brak lądowiska lub lotniska lokalnego,
x) niesprzyjająca konfiguracja terenu w mieście,
y) brak programu rozwoju sieci komunikacyjnej dla miasta.
2) MOCNE STRONY I SZANSE
a) zrealizowany częściowo układ obwodowy miasta,
b) powstanie nowego mostu na rzece San,
c) przyjęcie przez władze Przemyśla Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego dla miasta Przemyśla – uchwała nr 123/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.,
d) połaczenie miasta z autostradą A4,
e) utrzymywanie m miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rezerw
terenowych pod budowę nowej sieci dróg oraz infrastruktury technicznej, w tym
parkingów jedno i wielopoziomowych,
f) działający system parkowania w centrum miasta.
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3) WNIOSKI DO KIERUNKÓW ROZWOJU
a) niezbędne jest stworzenie układu obwodowego miasta, zwłaszcza po stronie
zachodniej miasta (poza jego granicami),
b) konieczne jest uzupełnienie układu drogowego oraz jego modernizacja, a także
zapewnienie odpowiednich parametrów wszystkim drogom na terenie miasta,
c) wykluczenie ruchu tranzytowego z centrum miasta,
d) modernizacja infrastruktury kolejowej, a w szczególności usprawnienie
funkcjonowania dworca oraz stacji Zasanie, Bakończyce,
e) modernizacja dworca autobusowego dla połączeń dalekobieżnych PKS, z możliwością
stworzenia innych stacji czy nowych dworców oraz utworzenie dworca autobusowego
międzynarodowego,
f) połączenie miasta drogą szybkiego ruchu z autostradą A4,
g) konieczne jest stworzenie sieci dróg obsługujących nowe tereny zabudowane,
a także wyprzedzająco w stosunku do nowych inwestycji kubaturowych,
h) niezbędna jest budowa nowych i przebudowa istniejących dróg objętych miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego,
i) konieczna jest budowa nowych przepraw wodnych na rzece San, takich jak mosty
i kładki pieszo-rowerowe oraz przepraw kolejowych.
j) niezbędna jest budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z segregacją ruchu pieszego,
samochodowego, kolejowego itp. oraz systemu zarządzania ruchem na wszystkich
ważniejszych skrzyżowaniach w mieście,
k) ograniczenie ruchu samochodów osobowych oraz ciężarowych w centrum miasta,
szczególnie na zabytkowym Starym Mieście oraz stworzenie obszarów wyłączonych
z ruchu,
l) potrzebne jest usprawnienie miejskiej komunikacji zbiorowej oraz stworzenie
sprawnego węzła przesiadkowego,
m) konieczny jest rozwój komunikacji kolejowej lokalnej (miejskiej), alternatywnej dla
zbiorowej komunikacji autobusowej,
n) budowa sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej do jej obsługi (w tym
miejsc parkingowych),
o) uporządkowanie systemu parkingowego oraz stworzenie parkingów do obsługi miasta
oraz transportu ponadlokalnego,
p) zapewnienie priorytetu dla komunikacji zbiorowej w układzie komunikacyjnym
miasta,
q) uruchomienie nowych połączeń kolejowych podmiejskich,
r) system transportu zintegrowanego (kolejowo-samochodowego i lotniczego).
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Rys. Nr 77. Wnioski do kierunków rozwoju systemu transportowego

2.15.2.6. OCENA STANU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
1) ZAOPATRZENIE W WODĘ.
1.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) konieczność strefowania i podnoszenia ciśnienia wody na nowych terenach
mieszkaniowych położonych powyżej centrum miasta,
b) zagrożenia awaryjne występujące w układzie przesyłowym i sieciowym,
c) niedostatecznie układ sieci, umożliwiający dostarczenie wody m.in. w rejonie
pomiędzy dzielnicą Lipowica a ul. Węgierską, w rejonie na wschód od Szpitala
Wojewódzkiego, w rejonie starego koryta Sanu w dzielnicy Wilcze, w rejonie
dzielnicy Krówniki do wschodnich granic miasta, w rejonie pomiędzy ul. Słowackiego
do terenów kolejowych PKP, w rejonie ulic: Fabrycznej, Pikulickiej, Pasteura
i Zniesienia, w rejonie zachodniej i południowej części dzielnicy Kruhel Wielki,
d) brak podczyszczalni (separatorów zanieczyszczeń) przy zrzutach wód opadowych do
Sanu i Wiaru.
1.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) oparcie zaopatrzenia w wodę na terenie miasta o niezależne i własne ujęcie wody przy
Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW),
b) zaopatrzenie w wodę potrzeb miasta odbywa się z nadmiarem,
c) możliwość rozbudowy zdolności produkcyjnej ZUW do 48 000m3/d,
d) z ujęcia w Przemyślu zaopatrywane w wodę są również miejscowości w sąsiednich
gminach: Krasiczyn, Żurawica, Medyka i Gminy Wiejskiej Przemyśl,
e) nowoczesna technologia uzdatniania wody miejskiej i dobra jakość wody przesyłanej
do odbiorców,
f) nielimitowane zasoby wody dla celów komunalnych i przemysłowych,
g) rezerwa w wydajności źródeł i wybranych magistral wodociągu komunalnego,
h) wzrost świadomości społeczeństwa w aspekcie ekologicznym tj. minimalizowanie
zużycia wody,
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i) duży potencjał w możliwościach pokrycia potrzeb wodnych w południowej części
miasta w obrębie ulic: Herburtów, Obozowej i Słowackiego oraz we wschodniej
w części miasta w dzielnicy Sielec.
2) GOSPODARKA ŚCIEKOWA.
2.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA
a) brak rozdziału kanalizacji na sanitarną i deszczową,
b) niewydolny układ transportu ścieków ogólnospławnych, szczególnie w czasie
nawalnych dreszczów,
c) brak podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów i zbiorników
retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej,
d) brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje odbiornika wód opadowych
(zrealizowano jeden przy ul. Rosłońskiego, planowane są dwa na Zasaniu),
e) brak obsługi w sieć kanalizacyjną wschodniej części dzielnicy Lipowica, osiedla
Bolesława Chrobrego, w rejonie na wschód od Szpitala Wojewódzkiego, wschodniej
części dzielnicy Przekopana do granic miasta, w rejonie dzielnicy Krówniki do
wschodnich granic miasta, pomiędzy ul. Słowackiego do torów kolejowych, w rejonie
ulic: Fabrycznej, Pikulickiej, Pasteura i Zniesienia, w rejonie zachodniej i południowej
części dzielnicy Kruhel Wielki,
f) brak sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach obsługiwanych przez sieć wodociągową
m.in. pomiędzy ul. Wysockiego i Chrzanowską, w rejonie osiedla Bolesława
Chrobrego, w rejonie dzielnicy Kruhel Mały i Kruhel Wielki, w rejonie pomiędzy
ul. Słowackiego do terenów kolejowych PKP i w dzielnicy Przekopana.
2.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) rozbudowywana i ciągle modernizowana komunalna oczyszczalnia ścieków
zarządzana przez PWiK,
b) Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu docelowo będzie przyjmować ścieki z terenu
tzw. AGLOMERACJI PRZEMYŚL, obejmującej Miasto Przemyśl i Gminę Przemyśl
z miejscowościami: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Łuczyce,
Łętownia, Malhowice, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk,
Wapowce, Witoszyńce oraz cześć Gminy Krasiczyn obejmująca miejscowości
Prałkowce.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

248

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

Rys. Nr 78. Obszary z ograniczeniami w dostępnie do sieci infrastruktury technicznej (woda i kanalizacja)

3) ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY.
3.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) zły stan techniczny i konieczność wymiany części sieci gazowej w niektórych
rejonach miasta,
b) brak zaopatrzenia w gaz w rejonie na wschód od Szpitala Wojewódzkiego, dzielnic:
Lipowica, Winna Góra, całej południowo-zachodniej części miasta w tym: Zniesienia,
Kruhela Wielkiego, Herburtów i w rejonie dzielnicy Krówniki do wschodnich granic
miasta,
c) położenie w obszarze górniczym gazu ziemnego „Przemyśl”, stwarzające ograniczenia
inwestycyjne,
d) ograniczenia w związku z przebiegiem przez miasto gazociągów przesyłowych
z Ukrainy,
e) brak wykorzystania zasobów gazu z gazociągów przesyłowych.
3.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) dobrze rozwinięta sieć gazowa ciągle modernizowana, dokonywana jest
systematycznie wymiana gazociągów znajdujących sie w złym stanie technicznym,
b) potencjalne możliwości poboru gazu ziemnego z przebiegających przez miasto
gazociągów przesyłowych.
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Rys. Nr 79. Obszary z ograniczeniami w dostępnie do sieci infrastruktury technicznej (gaz ziemny)

4) ZAOPATRZENIE W CIEPŁO.
4.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) zabudowa Starego Miasta ogrzewana głównie przez indywidualne źródła ciepła,
b) oparcie systemu ciepłowniczego miasta o dwa źródła ciepła tj. Ciepłownię Zasanie
i Elektrociepłownię Zakładów „Fibris”,
c) brak 3 ciepłowni dla planowanych nowych obszarów zabudowy wielorodzinnej
w dzielnicy południowo-zachodniej, np. dzielnica Herburtów.
4.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) znacząca rezerwa w mocy Ciepłowni Zasanie i wybranych magistral ciepłowniczych,
b) likwidacja kotłowni osiedlowych oraz indywidualnych i przyłączanie się odbiorców
do sieci miejskiej,
c) planowana modernizacja Ciepłowni Zasanie o kotły gazowe jako nowy czynnik
cieplny,
d) planowane spięcie sieci ciepłowniczej w pierścień wraz z przełożeniem sieci nad rzeką
San przy okazji budowy drogi obwodowej Miasta Przemyśla.
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Rys. Nr 80 Obszary z ograniczeniami w dostępnie do sieci infrastruktury technicznej (ciepło)

5) ELEKTROENERGETYKA.
5.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) deficyt mocy w zasilaniu w energię elektryczną w północno-zachodniej części miasta
zasilanej z GPZ „Kazanów”,
b) zły stan techniczny i konieczność rozbudowy urządzeń średniego i niskiego napięcia
w rejonach ulic: Krakowska, Zakopiańska, Monte Cassino, Sobieskiego, Chrobrego,
Kochanowskiego, Sielecka, Wysockiego i Obronnej,
c) uciążliwości spowodowane lokalizacją krajowych i regionalnych systemów sieci
elektroenergetycznych, stwarzających wyłączenia obszarów z zainwestowania
i ograniczenia w rozwoju osadnictwa i innych inwestycji.
5.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) GPZ Głęboka stworzy możliwości uzupełnienia zasilania północno-zachodniej części
miasta,
b) wystarczający system zasilania w energię elektryczną całego miasta,
c) prowadzenie sieci miejskich systemem podziemnym.
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Rys. Nr 81. Obszary z ograniczeniami w dostępnie do sieci infrastruktury technicznej (energia elektryczna)

6) TELEKOMUNIKACJA.
6.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) ograniczenia w dostępie do sieci abonenckiej ze względu na znaczne odległości od
centrali lub konieczność modernizacji sieci istniejącej,
b) ograniczenia w możliwości montażu stacji bazowych telefonii komórkowych ze
względu na występowanie obiektów zabytkowych.
6.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) dobre połączenia telekomunikacyjne w automatycznym ruchu międzynarodowym
i międzymiastowym,
b) obsługa głównie przez linie światłowodowe,
c) dobre warunki funkcjonowania telefonii komórkowej NMT, GSM i innych.
7) GOSPODARKA ODPADAMI.
7.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) brak działań w celu likwidacji odpadów zawierających azbest,
b) brak współpracy i porozumień z gminami sąsiednimi w sprawie powołania
i wspólnego prowadzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Młyny-Jarosław
-Przemyśl” (wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podkarpackiego),
c) składowanie odpadów jako podstawowy sposób ich unieszkodliwiania,
d) brak wyznaczonego terenu do składowania śniegu z ulic, placów i parkingów.
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7.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) sprawny system zbiórki i wywozu odpadów komunalnych,
b) systematyczne wprowadzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
c) utworzenie Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych, tzw. „Gratowiska”,
d) planowana rozbudowa składowiska przy ul. Piastowskiej o kolejne 3 kwatery oraz
o zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z kompostownią.
8) ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ.
8.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) brak ulg podatkowych umożliwiających zastosowania odnawialnych źródeł energii
przez indywidualnych inwestorów (mała opłacalność i długotrwały zwrot
poniesionych kosztów).
8.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) osady ściekowe z oczyszczalni ścieków wykorzystywane przyrodniczo,
b) potencjalna możliwość wykorzystania biogazu z zamkniętego składowiska przy
ul. Fabrycznej.
9) OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA.
9.1.) SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA:
a) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San w rejonie tzw. Oczek
wodnych są to tereny ogródków działkowych, tereny sportowo-rekreacyjne i stadion
„Polonia” oraz teren po campingu,
b) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów dzielnicy Wilcze obejmujących
ulice: Słoneczną, Sanową, Koszykową, Szańcową, Wilczańską, Sadową, Zagrodową,
Orzechową, Polną, Wiejską i Zieloną,
c) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów dzielnicy Przekopana
obejmujących ulice: Lwowską, Wschodnią, Niecałą, Okrężną, Przejazdową,
Przekopaną, Sienną, Przerwa i Piaskową,
d) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów przyległe do ulicy Węgierskiej
poniżej „jazu” na dł. ok. 200 m,
e) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów sportowo rekreacyjne KKS
„Czuwaj” i Basenu Miejskiego,
f) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów przyległych do ul. Focha,
tj. ogrody działkowe, przepompownia ścieków, Towarzystwo Pomocy im. Brata
Alberta, Szpital Wojewódzki, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci
Albertynów,
g) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów ogrodów działkowych przyległych
do ul. Buszkowickiej aż granicy miasta,
h) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów tereny luźnej zabudowy dzielnicy
Przekopana i ujścia rzeki Wiar,
i) brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów przyległych ulic Herburtów
i Sobótki.
j) zagrożenie powodziowe wywołane brakiem regulacji i odpowiedniej retencji rzeki San
i Wiaru.
9.2.) MOCNE STRONY I SZANSE:
a) zabezpieczenie ujęcie wody przy Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW),
b) ograniczenie zagrożenia powodziowego poprzez budowę dwóch zbiorników
retencyjnych (podziemnych) na wody opadowe w rejonie KKS „Czuwaj”
i Przepompowni Zasanie,
UWARUNKOWANIA ROZWOJU

253

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

c) planowana budowa wałów przeciwpowodziowych w rejonie tzw. Oczek wodnych
i dolnej stacji wyciągu narciarskiego oraz planowana modernizacja wałów
przeciwpowodziowych wzdłuż Wiaru oraz regulacja potoku Jawor.
10)

WNIOSKI DO KIERUNKÓW ROZWOJU
a) Tereny o słabej dostępności do infrastruktury technicznej należy wyposażyć
i uzupełnić w niezbędną sieć wodociągową, energetyczna, gazową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z przepompowniami w szczególności dla nowych terenów
przeznaczonych do zurbanizowania i zainwestowania.
b) Przebudowie i rozbudowie istniejących sieci średniego napięcia w sukcesywnie na
obszarach zabudowanych i przeznaczonych do urbanizacji.
c) Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San i Wiaru
oraz regulacja potoku Jawor.
d) Budowa nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki San i Wiaru.
e) Budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe w celu zminimalizowania ryzyka
powstawania powodzi.
f) Dopuszczenie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w obszarach gdzie nie
występuje kanalizacja ogólnomiejska lub w obszarach, w których realizacja tej
kanalizacji nie jest możliwa.
g) Należy założyć stopniową likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych
oraz studni kopanych w obszarach, w których występuje sieć wodociągowa
i kanalizacyjna.
h) Budowa systemu kanalizacji deszczowej dla całego miasta z zastosowaniem urządzeń
retencji terenowej, gruntowej i zbiornikowej szczególnie w obszarach o trudnych
warunkach terenowych w tym tereny osuwiskowe. Należy dokonać rozdziału sieci
kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej.
i) Zmniejszenie uciążliwości urządzeń i sieci związanych położeniem w obszarze
górniczym gazu ziemnego „Przemyśl”.
j) Zapewnienie systemów ciepłownictwa eliminujących zanieczyszczenie atmosfery
w mieście, szczególnie w obrębie Starówki i zabudowy Śródmieścia.
k) Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Piastowskiej 22 o kolejne
3 kwatery.
l) Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z sortownią
i kompostownią.
m) Zapewnienie warunków dla lokalizacji stałych punktów zbiórki odpadów takich jak:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe itp.
n) Zapewnienie warunków dla lokalizacji punktu składowania śniegu z ulic, placów
i parkingów.
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Rys. Nr 82. Wnioski do kierunków rozwoju infrastruktury technicznej
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2.16.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

1) ZADANIA RZĄDOWE O ZNACZENIU KRAJOWYM
Zgodnie w informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 2011-04-29 znak:
I.IV.742.1.27.2011, złożoną na etapie składania wniosków do zmiany Studium UiKZP Miasta
Przemyśla, dla terenu miasta Przemyśla brak jest programów zawierających zadania rządowe
służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
Miejsce Województwa Podkarpackiego i miasta Przemyśla w strukturze krajowej
określono w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
opracowanej w 2011r. i przyjętej Uchwałą nr 239 Rady Ministrów z 13. 12. 2011 r. (MP
2012, poz.252). Status miasta określono jako subregionalny ośrodek rozwoju i Miejski
Ośrodek Funkcjonalny z przynależnymi do niego gminami sąsiednimi.
Zadania wypełniane przez jednostki administracyjne znajdujące się na terenie miasta
wynikają z ich charakteru i zostały opisane w rozdziałach:
− 1.3. KRAJOWA POLITYKA PRZESTRZENNA
− 1.4. pkt 6. PRZEMYŚL JAKO OŚRODEK ROZWOJU, tab. Nr 1 wykaz urzędów
administracji
2) ZADANIA O ZNACZENIU REGIONALNYM I PONADLOKALNYM
Zadania
o znaczeniu regionalnym zawarte są w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego uchwalonym Uchwałą Sejmiku Województwa
Podkarpackiego nr XLVI/505/02 z dnia 28 czerwca 2002 r., który w stosunku do
dokumentów strategicznych krajowych i wojewódzkich w wielu aspektach stracił aktualność.
W niniejszym opracowaniu uwzględniono tylko uwarunkowania, zdaniem autorów,
nadal aktualne i wynikające z położenia geopolitycznego w Unii Europejskiej i na obszarze
kraju oraz w strukturach funkcjonalno – przestrzennych niepodlegających zmianom.
a) Położenie w systemie transportowym:
− Jako ośrodek obsługi transportu w III Korytarzu Transportowym (III TEN-T),
− Jako ośrodek obsługi granicznej polsko – ukraińskiej i UE,
− Jako węzeł komunikacji drogowej krajowej (DK nr 28 i DK nr 77) i wojewódzkiej
(DW nr 884 i 885) oraz kolejowej (magistrala E30, linia kol. nr 102),
b) Położenie w środowisku przyrodniczym:
− Sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i PrzemyskoDynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
− Obszary Natura 2000: Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Rzeka San”
PLH180007, Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska PLH
180012, Obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” PLB180001,
− Rezerwaty Przyrody: „Winna Góra”, „Jamy”,
− Rzeka San jako korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.
c) Położenie w systemach infrastruktury technicznej:
− Obszar górniczy gazu ziemnego „Przemyśl”,
− System gazociągów przesyłowych z Ukrainy,
− Ponadlokalne składowisko odpadów,
− Stacja poboru i uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji
przemyskiej.
d) Położenie w środowisku kulturowym:
− Zabytkowy ośrodek staromiejski,

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

256

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA

e)

− Zespół Fortyfikacji Austriackich z okresu I wojny światowej „Twierdza Przemyśl”
(pierścień zewnętrzny i wewnętrzny),
− Nekropolie wojenne z okresu I i II wojny światowej (polska, austriacka, węgierska,
niemiecka, rosyjska, ukraińska) i cmentarze wyznaniowe,
− Ośrodek wielokulturowy (kultura pogranicza: polska, żydowska, ruska, węgierska),
− Ośrodek kultury współczesnej (Centrum Kultury „Zamek” i Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej).
Usługi społeczne i gospodarcze o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym:
− Ochrona zdrowia i opieka społeczna (Szpital Wojewódzki, Oddział Ratunkowy,
przychodnie specjalistyczne i domy opieki społecznej),
− Szkolnictwo wyższe ( Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Wyższe
Seminarium Duchowne, i inne) i ponadgimnazjalne,
− Oddział Tarnobrzeskiej SSE, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego,
− Religijne (wyznania rzymskokatolickiego, greckokatolickiego,
− Usługi turystyczne i sportowe (Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny, Szlak
Architektury Drewnianej, szlak turystyczny forteczny, i inne).

Szczegółowe informacje o uwarunkowaniach związanych z ponadlokalnymi
funkcjami miasta i wynikającymi z nich zadaniami znajdują się w odpowiednich,
tematycznych rozdziałach Studium.

2.17. OBSZARY PROBLEMOWE
Na terenie Przemyśla wyznaczono obszary problemowe wynikające ze szczegółowej
analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta. W ramach tych terenów
wyszczególniono dwa główne typy obszarów w ramach poszczególnych dziedzin:
1) OBSZARY Z OGRANICZENIAMI PRZESTRZENNYMI

Rys. Nr 83. Obszary ograniczeń przestrzennych
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Ograniczenia przestrzenne obejmują:
a) obszary wyłączone spod zabudowy, w skład których wchodzą tereny
bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszary aktywnych osuwisk,
b) obszary z ograniczeniem w zagospodarowaniu terenu pod względem:
− przyrodniczym: obejmujące swoim zakresem: tereny prawnie chronione: objęte
programem „Natura 2000”, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,
rezerwaty i pomniki przyrody, tereny podstawowego systemu przyrodniczego
miasta, w skład którego wchodzą tereny parków, zieleni miejskiej, cmentarzy,
tereny lasów, korytarze ekologiczne rzek i innych cieków wodnych oraz
obszary ochrony panoramy,
− kulturowym: obejmujące trzy strefy ochrony konserwatorskiej A, B, C oraz
wyznaczone strefy ochrony krajobrazu K obejmujące krajobraz forteczny
wewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl i obszaru staromiejskiego,
pomniki zagłady i ich strefy ,
− infrastrukturalnym: obejmujące trasy sieci energetycznych, gazowych z ich
strefami ochronnymi, obszary pozbawione infrastruktury technicznej,
szczególnie wodociągów i kanalizacji, obszary niedostępne lub słabo dostępne
komunikacyjnie,
− funkcjonalno – przestrzennym: obejmujące: teren górniczy gazu ziemnego
(obszar całego miasta), sąsiedztwo pasów drogowych, strefy ochrony sanitarnej
cmentarzy, tereny lokalizacji zakładów przemysłowych i komunalnych,
szczególnie poza dzielnicami przemysłowo-składowymi, tereny zamknięte
oraz ogrody działkowe, szczególnie stanowiące konflikt w zagospodarowaniu
zurbanizowanej przestrzeni miejskiej).

2) OBSZARY PROBLEMOWE

Rys. Nr 84. Obszary problemowe miasta
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Po analizie obszarów ograniczeń przestrzennych większą ich część zakwalifikowano do
uwarunkowań sprzyjających szczególnej, pozytywnej waloryzacji krajobrazu miasta i jako
obszary problemowe pozostawiono:
a) środowiskowe:
− tereny zagrożone powodzią,
− tereny zurbanizowane leżące w strefie zagrożenia, wyznaczone do zabezpieczenia
przed wodami powodziowymi,
− obszary osuwiskowe,
− tereny zurbanizowane leżące w obszarach osuwiskowych,
b) infrastrukturalne:
− obszary o słabej dostępności infrastruktury technicznej,
− obszar „Starego Miasta” o wysokiej uciążliwości ruchu kołowego,
c) funkcjonalno- przestrzenne:
− ogrody działkowe kolidujące z istniejącą lub projektowaną zabudową
− obszar położony w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Szachownica w Krównikach”.
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