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1. Podstawa, zakres i cel opracowania zmiany studium uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Podstawę sporządzenia zmiany Studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów stanowi Uchwała Nr 
92/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów. Niniejszy projekt 
jest realizacją tej uchwały. 
 
Zgodnie z powyższą uchwałą zmiana studium obejmuje teren o powierzchni ok. 
85 ha zawarty w granicach administracyjnych miasta i gminy Cieszanów. Zmiana 
dotyczy Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Cieszanów, przyjętego Uchwałą Nr 85/XVI/07 Rady Miejskiej w 
Cieszanowie z dnia 21 grudnia 2007 r. 
 
Na rysunku zmiany studium modyfikacji uległ zasięg terenów przeznaczonych do 
zabudowy usługowej i produkcji rolniczej i nierolniczej (zachodnia częśd obszaru 
objętego zmianą studium) oraz zasięg terenów przeznaczonych do zabudowy 
osadniczej (wschodnia i południowa częśd obszaru objętego zmianą studium). 
Ponadto wydzielono nową funkcję o charakterze przyrodniczo-rekreacyjnym w 
pobliżu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Cieszanowie (północno – 
wschodnia częśd obszaru objętego zmianą studium). 
 
Zasadnośd dokonania zmiany studium wynika z potrzeby posiadania przez Radę 
Miejską aktualnej wersji studium, służącej jako podstawa do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta i gminy 
w zgodności z aktualną wersją studium. 

 
 

2. Uwarunkowania wynikające z koncepcji polityki przestrzennej o znaczeniu 
ponadlokalnym, strategicznym. 
 

2.1 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, przyjęta przez Sejm 
RP w październiku 2005 r., jako elementy stabilizujące przestrzeo kraju 
i województwa wymienia systemy osadnictwa, infrastruktury technicznej oraz 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 
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Najważniejsze zadania w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej obejmują 
m.in. rozwijanie sieci autostrad i dróg ekspresowych, program wzmocnieo 
nawierzchni dróg na drogach obciążonych intensywnym ruchem samochodów 
ciężarowych, program budowy obejśd miejscowości, z zachowaniem rezerw 
terenu i wyłączeniem ich spod zabudowy, modernizację odcinków dróg krajowych 
pod kątem poprawy bezpieczeostwa ruchu. 
 
Zgodnie z zasadami wynikającymi z założeo zrównoważonego rozwoju, 
uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe powinny stanowid podstawę do 
kształtowania funkcji rozwojowych struktur przestrzennych, sied powiązao 
przyrodniczych składająca się z systemu obszarów chronionych, w tym obszarów 
europejskiej sieci Natura 2000 i korytarzy ekologicznych stanowi podstawę do 
prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeostwa. W razie wystąpienia 
ewentualnych sprzeczności interesów i konfliktów należy kierowad się zasadą 
dobra wspólnego i prymatu rozwiązao mniej obciążających środowisko 
przyrodnicze. 
 
Rozwój systemu osadnictwa powinien zmierzad w kierunku dążenia do komasacji 
osadnictwa na ternach wiejskich, ponieważ jego rozproszenie poważnie utrudnia 
racjonalną obsługę siedlisk przez sieci infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

 

2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako element polityki 
przestrzennej paostwa na obszarze województwa podkarpackiego 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego został 
przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLVIII/522/02 
w dniu 30 sierpnia 2002 r. Jest zgody z Koncepcją polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju i Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na 
lata 2007-2020 uchwaloną przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2006 r.  
 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie ma rangi prawa 
miejscowego, jest jednak wiążący, ponieważ: 

 jego ustalenia muszą byd uwzględnione w uchwalanych przez organy 
samorządu terytorialnego studiach uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin; 

 w planie zapisane zostają wszystkie zadania rządowe i samorządu 
województwa służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych ze 
wskazaniem obszarów, na których przewiduje się realizację tych zadao. 

 

Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia z Planu Województwa 
Podkarpackiego odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do miasta i gminy 
Cieszanów. 
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 Cieszanów w strukturze funkcjonalno przestrzennej województwa 

 

Rozwój funkcji podstawowych i uzupełniających województwa podkarpackiego  
w gospodarce krajowej znajduje odbicie w ukształtowanej strukturze 
przestrzennej. Struktura ta ukształtowała się historycznie w wyniku procesów 
demograficznych, rozwoju gospodarczego oraz infrastruktury technicznej, 
ekonomicznej i społecznej.  
 
Obszary koncentracji obszarów urbanizacji układają się w pasmach aktywności 
społeczno-gospodarczej. Cieszanów znajduje się w paśmie północno-
wschodniego, które związane jest z dolina Sanu. Odcinek dolnego Sanu - od 
Jarosławia do ujścia do Wisły, stanowi naturalną granicę dla ziemi cieszanowsko-
lubaczowskiej, która jest izolowana od reszty województwa. Duże znaczenie 
integracyjne ma rozwój pasma północno-wschodniego, pod warunkiem 
zwiększenia ilości przepraw przez San i przeniesienia tendencji rozwojowych na 
północny brzeg rzeki. Cieszanów uznany został za ośrodek o znaczeniu lokalnym, 
pełniący funkcję ośrodka obsługi rolnictwa. 

 

Infrastruktura gospodarcza 
 

 rolnictwo – plan zakłada kształtowanie strefy intensyfikacji produkcji 
rolnej; preferowanymi kierunkami produkcji będzie uprawa zbóż o dużych 
wymaganiach glebowych, tj. pszenicy, jęczmienia, roślin pastewnych, a w 
produkcji zwierzęcej hodowla bydła i trzody chlewnej; na terenach 
objętych ochroną przyrody i ich otulinach, gdzie zgodnie z przepisami nie 
można prowadzid gospodarki rolnej metodami intensywnymi, będzie 
rozwijane rolnictwo ekologiczne. 

 działalnośd gospodarcza: budownictwo - plan zakłada tworzenie małych 
i średnich firm budowlanych, w budownictwie rozwija się będą wszystkie 
formy budownictwa, a w szczególności budownictwo indywidualne; 
handel – dużą rolę odgrywa będą odgrywad małe i średnie punkty 
usługowe; turystyka – rozwój w oparciu o potencjał zabytków historii 
i architektury oraz zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne; zakłada się, 
że miasto Cieszynów będzie ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego 
o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

Plan województwa zakłada powstanie nowego pasma przyspieszonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Jarosław-Olszyce-Lubaczów, które swym zasięgiem 
obejmie częśd terenu miasta i gminy Cieszanów. Szczególnej aktywizacji 
i wzmocnienia potencjału produkcyjno-usługowego wymaga miasto Cieszanów. 
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Infrastruktura techniczna 
 
Komunikacja: plan przewiduje modernizację dróg wojewódzkich w mieście 
i gminie Cieszanów. 
 
Energetyka: elektroenergetyka - plan przewiduje budowę linii 400kV Widełka - 
Jarosław - Zamośd, modernizację istniejących linii energetycznych, modernizację 
stacji redukcyjnych wysokiego na średnie napięcie; gazownictwo – plan 
przewiduje modernizacją gazociągu wysokoprężnego relacji Lubaczów- Zamośd, 
budowę sieci gazociągów średnioprężnych, budowę, rozbudowę i modernizację 
stacji redukcyjno pomiarowych pierwszego stopnia. 

 

Gospodarka wodna: wody powierzchniowe - na terenie całej gminy przewiduje 
się regulację rzek i potoków; retencjonowanie wody - plan zawiera projekt 
budowy zbiornika "małej retencji Cieszanów"; zaopatrzenie w wodę - plan 
przewiduje modernizację i rozbudowę komunalnych systemów zaopatrzenia 
wodę, budowę nowych ujęd wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci 
wodociągowych. 

 

Gospodarka ściekowa: w zakresie obiektów gospodarki ściekowej zakłada się 
modernizację, rozbudowywanie i tworzenie nowych oczyszczalni ścieków 
o znaczeniu ponadlokalnym, modernizację, rozbudowywanie oraz tworzenie 
nowych systemów kanalizacji z przepompowniami ścieków. 

 

Gospodarka odpadami: w zakresie gospodarki odpadami plan przewiduje 
włączenie całego powiatu lubaczowskiego do obszaru obsługiwanego przez 
projektowany Zakład Utylizacji Odpadów w miejscowości Młyny. 

 

Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego 
 
Zakres kształtowania systemu ochrony przyrody i krajobraz 

 

Plan zakłada włączenie części terenu gminy Cieszanów do projektowanej 
Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000". Ponadto przewiduje się także 
utworzenie Transgranicznego Obszaru Chronionego "Roztocze". 

 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 
 

Obszary wymagające poprawy jakości wód oraz ich ochrony przed niewłaściwym 
zagospodarowaniem przestrzennym, są: Główny Zbiornik Wód Podziemnych -
GZWP 428 "Dolina kopalna Biłgoraj - Lubaczów", wraz ze strefami ochronnymi 
OWO i ONO, obszary źródliskowe Roztocza oraz obszary występowania 
naturalnych źródeł. 
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Ustalenia w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie 
 

W celu ochrony środowiska w obszarze gospodarki rolnej należy: 

 preferowad rolnictwo ekologiczne i produkcję rolniczą przyjazną 
środowisku, stosowad zabiegi ochrony czynnej, przeciwdziaład 
odłogowaniu ziemi, 

 wyznaczyd obszary użytkowane rolniczo o unikalnych walorach 
przyrodniczych w oparciu szczegółowe studia programowo-przestrzenne, 

 ograniczyd zanieczyszczenie wód ściekami pochodzenia rolniczego, 

 opracowad program wprowadzenia zadrzewieo i zakrzewieo śródpolnych 
w celu ochrony gruntów i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej. 

 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce 
 

W ramach ochrony środowiska w dziedzinie energetyki należy: ograniczad 
zanieczyszczenia emitowane przez energetykę oraz dążyd do rozwoju przesyłu 
energii elektrycznej podziemnymi kablami na obszarach o szczególnych walorach 
krajobrazowych i przyrodniczych. 

 

Ustalenia w zakresie ochrony, kształtowania i racjonalnego wykorzystania 
krajobrazu kulturowego 

 

W planie wyznacza się obszar programu ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego terenów przygranicznych w zakresie unikalnej architektury 
drewnianej obejmującym swym zasięgiem miasto i gminę Cieszanów. 

 
 

Poniżej przedstawiono najważniejsze kierunki rozwoju zawarte w Strategii 
rozwoju miasta i gminy Cieszanów na lata 2006-2020. 

 

Dalsze kierunki rozwoju miasta i gminy Cieszanów w latach 2006-2020 powinny 
byd związane z: 

 tworzeniem zakładów przetwórczych,  

 rozwojem agroturystyki, 

 rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

 organizacją skupu płodów rolnych,  

 rejestracją produktów regionalnych. 
 

3. Informacje ogólne dotyczące lokalizacji obszaru objętego zmianą studium. 
 

Przedmiotem opracowania jest obszar o powierzchni ok. 85 ha. Obszar objęty 
zmianą studium zlokalizowany jest częściowo w południowo – wschodniej części 
miasta Cieszanów oraz częściowo w granicach gminy w sołectwie Nowe Sioło 
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(powiat lubaczowski, województwo podkarpackie). Zmiana studium odnosi się do 
granic określonych w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cieszanów.  

 

4. Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu strefy społecznej (demografia, 
szkolnictwo, usługi publiczne, sied osadnicza, mieszkalnictwo, gospodarka, 
rolnictwo i leśnictwo). 
 
Zmiana ustaleo w zakresie powyższych treści wykracza poza zasięg 
przedmiotowej zmiany.  
Wnioski dotyczące struktury demograficznej zawarte zostały w części tekstowej 
kierunków zagospodarowania przestrzennego zmiany studium, w pkt 2, ppkt.1. 
Sied osadniczą obszaru objętego zmianą tworzy zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wraz z usługami skupiona przy drodze wojewódzkiej (ulica 
Sienkiewicza) po wschodniej stronie drogi oraz zabudowa produkcyjno-
magazynowa zlokalizowana po zachodniej stronie ulicy Sienkiewicza. 
 
Na terenie objętym zmianą studium nie występują obszary wymagające 
przekształceo, rehabilitacji czy rekultywacji.  

5. Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu środowiska przyrodniczego 

 

Uwarunkowania w zakresie ukształtowania powierzchni terenu i surowców 
mineralnych 

  

Obszar opracowania odznacza się niewielkim spadkiem terenu w kierunku 
północnym, nie przekracza on 2,18% (wschodni fragment obszaru opracowania). 
Urozmaicenie terenu stanowi dolina Potoku Brusienka. Dolina charakteryzuje się 
płaskim, rozłożystym dnem, dolina jest głównie użytkowana jako łąki 
z roślinnością trawiastą i krzewiastą, znajduje się tutaj również niewielki fragment 
leśny. Wzdłuż wschodniej granicy obszaru opracowania ciągnie się fragment 
terenu podmokłego, ze zbiornikiem wodnym. Zbocze doliny Brusienki 
charakteryzuje się niewielkim spadkiem rzędu 1,14 %, przy czym lewostronne jest 
łagodniejsze od prawostronnego, które wcina się w płaską dolinę Brusienki. 
 
Płaskowyż, obejmujący południowy fragment obszaru opracowania odznacza się 
łagodnymi nachyleniami. Zbudowany jest z iłów mioceoskich, na których zalegają 
gliny i piaski czwartorzędowe. 
 
Na terenie objętym zmianą studium nie występują żadne surowce mineralne. 
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Uwarunkowania w zakresie warunków hydrologicznych 
 

Na terenie objętym zmianą studium występuje: 

 rzeka Brusienka, przepływająca w północnej części obszaru objętego 
opracowaniem. Brusienka ma źródła u podnóża wzgórza Brusno (385 m 
n.p.m.) na terenie nieistniejącej wsi Stare Brusno, uchodzi do rzeki 
Wirowej, lewobrzeżnego dopływu Tanwi. Brusienka ma charakter nizinny, 
długośd 27,5 km, powierzchnia zlewni do mostu w Cieszanowie wynosi 
75,3 km2.  

 rowy melioracyjne, 

 zbiornik wodny o powierzchni 0,4 ha. Zbiornik posiada połączenie z rzeką 
Brusienką. Drugi zbiornik znajduje się poniżej pierwszego i posiada 
połączenie hydrologiczne ze zbiornikiem położonym powyżej. 

 
Na terenie objętym zmianą studium pierwszy poziom wodonośny występuje 
bardzo płytko. Wynika to z bliskiej lokalizacji doliny rzeki Brusienki. Jest to poziom 
nieciągły o niewielkiej zasobności, w związku z czym nie odgrywa większej roli 
w zaopatrzeniu mieszkaoców w wodę. Zasilanie tego poziomu odbywa się 
poprzez infiltrację wód opadowych z powierzchni terenu. Ten poziom wodonośny 
nie jest dobrze izolowany od powierzchni, przez co jest narażony na 
zanieczyszczenia antropogeniczne.  
 
Gmina Cieszanów znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 428 – „Dolina Kopalna Biłgoraj, Lubaczów”. Jego granica przechodzi przez 
teren objęty zmianą studium. Zbiornik na większości obszaru charakteryzuje się 
słabą izolacyjnością wód podziemnych od powierzchni terenu i z tego względu 
wymaga ustalenia strefy ochronnej. Z uwagi na zróżnicowanie: lokalnych 
warunków terenowych, kierunki spływu wód gruntowych, wododziały itp., 
szerokośd strefy ochronnej zbiornika jest zmienna.  
 
Na omawianym terenie ujęcia wody podziemnej znajdują się na głębokości ponad 
30 m.  

 

Uwarunkowania w zakresie warunków klimatycznych 
 

Klimat gminy Cieszanów kształtowany jest przez silne wpływy kontynentalne. 
Teren znajduje się w strefie klimatu wyżyn środkowych (śląskiej, lubelskiej 
z roztoczem). Znaczną częśd powierzchni tej strefy zajmują tereny pagórkowate, 
stąd duże zróżnicowanie lokalne klimatu. Dominują cechy klimatu 
kontynentalnego, średnie temperatury roczne są dośd wysokie, stosunkowo duża 
częstotliwośd ulew, największa w kraju częstośd opadów i szkód gradowych, 
roczna ilośd opadów 600-700 mm. 

 

Uwarunkowania w zakresie przyrody ożywionej 
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Obszar objęty zmianą studium charakteryzuje się znaczną różnorodnością 
biologiczną. Zbiorowiska roślinne występujące na terenie opracowania:  

 zbiorowiska wodne w korycie Brusienki i zbiorniku wodnym 
reprezentowane przez roślinnośd występującą na siedliskach bagiennych 
oraz torfowiskach: turzycowiska, szuwary, zarośla krzewiaste, lasy,  

 zbiorowiska łąkowe z licznymi zespołami roślinności łąkowej zaliczane 
głównie do zespołu ostrożeniowo – śmiałkowego, 

 uprawy rolne głównie z uprawą ziemniaka i zbóż, 

 roślinnośd ruderalna porastająca miedze i nieużytki. Zbiorowisko tworzą 
zespoły trawiaste, rośliny motylkowe z udziałem ziół i chwastów 

 
Na wschód oraz na zachód od omawianego obszaru znajdują się dwa duże 
kompleksy leśne. Są to głównie bory mieszane świeże oraz las mieszany świeży z 
gatunkiem dominującym sosną a następnie brzozą. W podszyciu występuje 
borówka brusznica, wrzos, rokiet gałązkowy, miłorząb dwuklapowy. 
 
Fauna tego obszaru reprezentowana jest głównie przez ryby, gady, płazy i ssaki. 
Naturalny zbiornik wodny w dolinie Brusienki jest bogaty w różne gatunki ryb. 
W granicach Roztoczaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu można spotkad 
szereg gatunków chronionych zwierząt, głównie ptaków: perkoz rdzawoszyi (Ruda 
Różaoska, Lubliniec Nowy) oraz puchacz (Ruda Różaniecka), z ssaków występują 
tutaj: dzik, sarna i jeleo. Teren, na którym występują gatunki charakterystyczne 
dla Roztoczaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zasiedlają tereny położone 
na północ od omawianego terenu (około 10 km) i nie są z nim w łączności 
ekologicznej.  
 
Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy to siedlisko silnie przesuszonego łęgu, 
znajduje się tutaj kilka okazów olchy. Na omawianym terenie brak jest gatunków 
roślin prawnie chronionych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących 
gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną. Jedynie na terenie Zespołu 
Krajobrazowo-Przyrodniczego zaobserwowano siedlisko przesuszonego 
turzycowiska. 

 

Uwarunkowania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 
 

Na terenie objetym zmianą studium występują formy ochrony przyrody, tj.: 
 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy w dolinie Brusienki 
 

Został on ustanowiony uchwałą Nr 36/VI/92 Rady Gminy i Miasta w Cieszanowie 
z dnia 18.08.1992 r. w celu ochrony cennych fragmentów krajobrazu naturalnego 
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i kulturowego. Obejmuje on zbiornik wodny o powierzchni 0,4 ha, las o 
powierzchni 0,6 ha i pastwisko o powierzchni 0,25 ha. Występują tu brzozy, 
sosny, lipy, dęby, modrzewie i jesiony, wokół zbiornika rosną wierzby.  
 
Na terenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego obowiązują m.in. zakazy: 
- dokonywania istotnych zmian w obszarze objętym ochroną, 
- zanieczyszczania gleby oraz niszczenia drzew i roślin, 
- stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, 
- prowadzenia działalności pogarszającej jakośd środowiska. 
 

 Roztoczaoski Obszar Chronionego Krajobrazu (ROChK) 
 

Tereny należące do gminy Cieszanów znajdują się w obrębie Roztoczaoskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, granica przebiega z północnego zachodu na 
południowy wschód i obejmuje swym zasięgiem połowę terenu gminy. ROChK 
obejmuje obszar północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. 
Powierzchnia ogólna wynosi 32 174 ha (w granicach gminy Cieszanów znajduje 
się 13 181 ha). Spełnia on funkcję otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy 
Solskiej i Południoworoztoczaoskiego. ROChK charakteryzuje się wysokim 
stopniem naturalności krajobrazu oraz dużą lesistością. Przez teren objęty zmianą 
studium przechodzi granica ROChK. Wschodnia cześd omawianego terenu 
wchodzi w skład ROChK.  

 

Na terenie Roztoczaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują m.in. 
zakazy: 

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 
innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

- realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko  
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska;  

- likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeo wodnych;  

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz 
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także 
minerałów i bursztynu; 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeo wodnych;  
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- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i 
leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

 

Uwarunkowania w zakresie zagrożenia powodzią i osuwiskami 
 

Przez teren opracowania przepływa rzeka Brusienka, która nie stanowi zagrożenia 
powodziowego. 
 
Na terenie objętym zmianą studium nie ma zagrożenia osuwiskami, czyli nagłymi 
przemieszczeniami mas ziemnych, w tym obszarów zagrożonych osuwiskami w 
dolinie rzeki. 

 

6. Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu dziedzictwa kulturowego (zasoby 
dziedzictwa kulturowego, zasoby archeologiczne). 

 

Badania powierzchniowe prowadzone w ramach programu Archeologiczne 
Zdjęcia Polski, pozwoliły zewidencjonowad jedno stanowisko archeologicznych (nr 
ew. AZP 99-87/2) na terenie objętym zmianą studium. Naczelna zasada w 
archeologii mówi o zachowaniu w możliwie niezmienionej formie jak największej 
liczby stanowisk. Naruszonych nawarstwieo nie da się odtworzyd, dlatego 
konieczne jest aby wyspecjalizowane służby konserwatorskie wytypowały te 
najcenniejsze pod względem poznawczym i konserwatorskim zabytki 
archeologiczne, które zostaną bezwzględnie zachowane, jako trwały elementy 
krajobrazu kulturowego miasta i gminy Cieszanów. 
 
Na terenie objętym zmianą studium nie występują zabytki nieruchome wpisane 
do rejestru i ich otoczenia, inne zabytki nieruchome, znajdujące się w gminnej 
ewidencji zabytków, parki kulturowe oraz inne obiekty i obszary objęte prawną 
ochroną konserwatorską bądź też ochroną ustaloną przez samorząd lokalny. 
 

7. Uwarunkowania wynikające z diagnozy systemu komunikacyjnego. 

Układ drogowo-uliczny stanowi istotny element całego układu przestrzennego. 
Sied drogowo-uliczną tworzą drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne 
ustanowione jako drogi publiczne, ale także drogi i ulice niezliczone do kategorii 
dróg publicznych. 
 
Na obszarze objętym zmianą studium główny układ komunikacyjny tworzą: 

 droga wojewódzka nr 865 - klasy G relacji Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-
Bełżec; ze względu na znaczenie drogi w układzie komunikacyjnym 
województwa, dogodny dojazd do przejścia granicznego w Hrebennem 
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oraz istniejące i prognozowane natężenie ruchu, proponuje się 
podniesienie kategorii tej drogi do rangi drogi krajowej; 

 droga powiatowa nr 1656 R relacji Cieszanów-Nowe Sioło; 

 drogi gminne. 
 

8. Uwarunkowania wynikające z diagnozy systemów infrastruktury technicznej. 

Infrastruktura techniczna ma duże znaczenie dla rozwoju gminy, stanowi element 
trwałego zagospodarowania, czynnik przyciągający kapitał i nowe inwestycje na 
teren gminy oraz wyznacza poziom i standard życia ludności. Systemy 
infrastruktury technicznej, rządzone prawami funkcjonalności i niezawodności 
układów, stwarzają warunki dla właściwej działalności gospodarczej i społecznej 
człowieka. Rozbudowa infrastruktury lokalnej ma na celu: zmniejszenie kosztów, 
jakie ponosi inwestor lokalizujący swoją działalnośd na danym terenie, poprawę 
warunków życia, co może stad się ważnym czynnikiem przyciągającym nowe 
inwestycje.  
 
Na terenie objętym zmianą studium zasilanie energetyczne oparte jest na sieci 
rozdzielczej SN 15kV, włączonej do GPZ Lubaczów. Ponadto dodatkowe źródło 
zasilania stanowi gaz ziemny, pobierany ze stacji redukcyjnej w Nowym Siole. 
 
Teren objęty zmianą studium zwodociągowany i skanalizowany jest wzdłuż drogi 
wojewódzkiej i powiatowej. Pozostałe obszary nie mają podłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.  

9. Uwarunkowania wynikające z uprzednich założeo przeznaczenia terenu. 

Strategiczną politykę przestrzenną miasta i gminy, kierunki zmian 
w zagospodarowaniu przestrzeni określa studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Z kolei przeznaczenie terenów na różne 
formy użytkowania i zagospodarowania określają miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem wymogu zgodności z przyjętą 
przez samorząd gminy polityką przestrzenną. 
 
Uprzednie założenia dotyczące przeznaczenia terenów, zostały zawarte 
w Zmianie studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Cieszanów uchwalonej 21 grudnia 2007r. Teren objęty 
opracowaniem zainwestowany jest głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz drogi 
powiatowej pod tereny zabudowy osadniczej oraz tereny przeznaczone pod 
zabudowę usługową oraz produkcję rolniczą i nierolniczą. Pozostałe obszary 
stanowią tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej - wyłączone z zabudowy. 
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Na terenie objętym zmianą studium nie ma obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Na terenie objętym zmianą studium nie występują obszary zamknięte.  
 
Istnieje potrzeba dostosowania studium do aktualnych poglądów na 
uwarunkowania i kierunki rozwoju miasta i gminy Cieszanów oraz podjęcia 
opracowao miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
ustaleniami aktualnego studium. 

 
10. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego 
ochrony. 
 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w planie miejscowym „określa się obowiązkowo zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego”. W związku z tym, że plan miejscowy musi 
byd zgodny z ustaleniami studium, również w Studium należy uwzględnid 
uwarunkowania wynikające ze „... stanu ładu przestrzennego i wymogów jego 
ochrony”.  
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje ład 
przestrzenny jako „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 
całośd oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i 
wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno – estetyczne”. Cytowana ustawa nawiązując do przedmiotu 
swoich ustaleo uznaje, że „ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego powinny zawierad „... określenie cech elementów 
zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub 
rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeo i ograniczeo w 
zagospodarowaniu terenów”. 

 

Poprawa ładu przestrzennego powinna następowad poprzez: 

 ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację 
wykorzystania terenów mieszkaniowych w ramach istniejącego 
zainwestowania, 

 rozszerzanie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy 
miejscowości w pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone 
zabudową rozproszoną oraz rezygnacja z wprowadzania nowej i utrwalania 
istniejącej zabudowy w terenach otwartych, 

 ograniczanie rozwoju terenów budowlanych liniowo wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, głównie dróg wyższych rangą w celu umożliwienia ich 
rozbudowy i modernizacji, 
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 oznaczanie obszarów zalewowych i osuwiskowych, rezygnacja z 
wprowadzania nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach 
zagrożonych powodzią i osuwiskami, 

 chronienie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego 
krajobrazu poprzez wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i 
podniesienie atrakcyjności obszarów poprzez uwzględnienie ustaleo 
konserwatorskich i dostosowanie nowej architektury do tradycji i 
charakteru substancji zabytkowej, 

 nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów, 
zachowywanie regionalnego krajobrazu kulturowego. 

 

W celu widocznego podniesienia poziomu ładu przestrzennego i estetyki 
realizowane zespoły zabudowy jednorodzinnej wymagają przestrzegania: 

 ustaleo dotyczących parametrów technicznych ulic, 

 linii zabudowy, 

 określanych we wskazaniach warunków zabudowy parametrów 
technicznych obiektów i działek budowlanych, tzn. wysokości obiektów, 
kształtu dachu, intensywności zabudowy, formy ogrodzeo, frontu działek, 
dopuszczalnych form zabudowy działek, uzbrojenia komunalnego. 

 

 

 


