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1. Wprowadzenie 

1) Obowiązek sporządzenia zmian Studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów, zwanego dalej „Studium 
stare” wynika z uchwały Nr 44/VIII/2005 Rady Miasta i Gminy w Cieszanowie z dnia 20 
października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w „Studium 
starym” zatwierdzonym Uchwałą Nr 48/V/98 Rady Miasta i Gminy w Cieszanowie z dnia 
15 czerwca 1998r. oraz z Uchwały Nr 92/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów1.  

2) Zakres i potrzebę zmian w „Studium starym" zostały zawnioskowane w „Ocenie 
aktualności Studium starego" sporządzonej w październiku 2005 r. i potwierdzonej 
Uchwałą nr 43/VIII/05 Rady Miasta i Gminy w Cieszanowie z dnia 20 października 2005 r. 
w sprawie oceny aktualności „Studium starego". 

3) Wnioski z w/w oceny dotyczące zakresu zmian przedstawiają się następująco: 

a. Materiały wejściowe do studium były tworzone pod rządami innych przepisów 
prawnych i w warunkach innych układów administracyjnych. Największy wpływ to 
miało na częśd I studium, zwaną „Uwarunkowania". Sporządzenie zmian w 
studium wymagało, więc aktualizacji „Uwarunkowao" jako podstawy do dalszych 
prac. 

b. Istniejące opracowanie uwarunkowao, stanowiące bogaty i w większości aktualny 
materiał planistyczny przyjęto jako podstawę do tworzenia ustaleo studium. 
Zebrane w trakcie bieżących prac materiały wejściowe uzupełnione niezbędną 
analizą stanowią aneks do starych uwarunkowao. Aneks skompletowany 
oddzielnie posiada 11 załączników tematycznych. Zawarte w uwarunkowaniach 
materiały wejściowe są aktualne na koniec 2005 r., a częściowo również w okresie 
opiniowania projektu studium (lipiec 2006 r.). Oba elementy uwarunkowao 
archiwizowane są łącznie z dokumentacją studium jako materiały pomocnicze, 
pozwalające na wyjaśnienie ustaleo studium. Dla obu części uwarunkowao 
sporządzono jednolity tekst i rysunek. 

c. W części II uwzględnienie wymaganych zmian nastąpiło w jednolitym tekście i 
rysunku sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą o p. i z. p., i zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) – zwanym dalej rozporządzeniem. 
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4) Sporządzenie zmian Studium w formie opracowania nowego rysunku i tekstu 
jednolitego wynika z następujących przyczyn: 

- Z analizy materiałów planistycznych oraz sporządzonych jednolitych uwarunkowao 
stwierdzono liczne, lecz powszechnie występujące na całym obszarze drobne 
zmiany. Zmiany te nie były możliwe do wykazania w tekście i na rysunku. 

- Rysunek sporządzono na mapie odpowiadającej aktualnym przepisom ustawy o p. i 
z. p., znacznie różniącej się od mapy użytej w zmienianym Studium; 

- Dotychczasowe oznaczenia rysunku były zbyt mało czytelne i w znacznym stopniu 
zakrywały treśd mapy. 

 
Nowymi elementami studium, wskazanymi na rysunku, są:  

a) zmienione granice Roztoczaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
b) obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 
c) obszary zagrożone powodzią, 
d) dodatkowe obiekty zabytkowe, ujęte w rejestrze po 1998 r., 
e) zgodne z przepisami tereny możliwe do zalesienia, 
f) aktualne oznaczenia kategorii dróg publicznych. 

5) Rada Miasta i Gminy Cieszanów podjęła Uchwałę Nr 92/XXIX/08 Rady Miejskiej 
w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Cieszanów w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w 
Cieszanowie i Nowym Siole, zgodnie z Uchwałą Nr 31/XXXVI/09 z dnia 27 maja 2009 r. 
Zmiana Studium odnosi się do granic określonych w uchwale i dotyczy sprecyzowania 
zapisów tekstu oraz rysunku Studium w zakresie przeznaczenia terenów, objętych 
zmianą. Granica zmiany Studium widoczna jest na rysunku poniżej.1 
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6) Częśd tekstowa Kierunków została sporządzona jako tekst jednolity obejmujący 
oprócz wymienionych zmian w ustaleniach, także zmiany stylistyczne z dostosowaniem 
do standardów ustalonych w § 6 Rozporządzenia. 

 

2. Wnioski z uwarunkowao dla Studium 

 

1) Uwarunkowania ogólne 
 

Pomocniczym wskaźnikiem zagospodarowania przestrzennego i polityki 
przestrzennej jest demografia. Dla jednostki małej, jaką jest gmina Cieszanów, nawet 
nieduże w krótkim czasie zmiany mogą byd mylące. 
 

Wykazane w planie województwa, w skali makro zmiany w latach 2000 - 2030 
wskazują stabilnośd ludności w mieście Cieszanowie i sukcesywny ubytek ludności 
wsi. Potwierdzeniem tego nie może byd bilans ostatnich 5 lat gdzie przy zerowym 
przyroście naturalnym, nastąpił odwrotny trend większego ubytku w mieście (100 
osób) niż na wsi (50 osób). 
 

Zjawiska demograficzne przekładają się bezpośrednio lub pośrednio na stan 
gospodarki, a w planowaniu przestrzennym na kierunki zagospodarowania terenu. 
Dotyczy to zapotrzebowania terenów dla zabudowy i jej rozmieszczenia 
w poszczególnych jednostkach osadniczych. 
 

2) Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie oraz stan ładu przestrzennego 
 

Z dokumentów archiwalnych wynika, że ustalenia „Studium starego” tworzone były 
na podstawie niezmiennych od wielu lat ustaleo byłych i nieaktualnych już planów 
miejscowych, nazywanych „mpo". Ustalenia tych planów dotyczyły głównie 
istniejących od dawna terenów osadniczych i wyznaczania, często na odrębnych 
terenach, osiedli i zapleczy gospodarczych dla rozwijających się intensywnie gminy 
Cieszanów Paostwowych Gospodarstw Rolnych zwanych dalej PGR. 
 

Z inwestycjami tymi związana była infrastruktura techniczna i społeczna, 
wykorzystywana również dla potrzeb sąsiadujących wsi. 
 

W ślad za polityką gospodarczą i przestrzenną dotychczasowych mpo, w starym 
studium nie ustalono nowych terenów na cele produkcyjno-składowe, pozarolnicze. 
W wyniku takich ustaleo, za sprawą głównie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu były i nadal są realizowane uzupełnienia istniejącej 
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zabudowy na działkach rolnych lub nieznaczne przedłużenie zabudowy wzdłuż 
istniejących dróg publicznych każdego szczebla. 
 

Istniejący ład przestrzenny w zabudowie osiedli i gospodarstw związanych z PGR był 
ustalany odgórnie i związany jest z narzucaną modą poszczególnych okresów od 
1953 do 1989 r. (obowiązkowa gospodarka planowa). W studium należy zastanowid 
się nad ochroną niektórych form tej zabudowy, niezależnie czy nawiązują one do 
tradycyjnej zabudowy wiejskiej tego terenu, jak na przykład w miejscowościach 
Nowe Sioło, Gorajec i Chotylub. 

 

Ład przestrzenny indywidualnej zabudowy osadniczej zmienia się nieznacznie, lecz 
widocznie. Obok istniejącej jeszcze w różnym stanie technicznym zabudowy 
parterowej, drewnianej z XIX i XX w. powstawały w latach 1960-1990 budynki 
mieszkalne na istniejących lub nowych działkach budowlanych, o wysokości 
przeważnie dwóch kondygnacji, z dachami płaskimi, a ostatnio z dachami stromymi. 
Po 2000 roku powstają coraz częściej budynki głównie jednorodzinne, jedno-
dwukondygnacyjne o architekturze współczesnej, odpowiedniej dla stref 
podmiejskich. Brak obowiązku sporządzania planów miejscowych nie pozwala na 
skuteczną ochronę ładu przestrzennego, o ile nie chronią go inne przepisy, np. 
związane z ochroną zabytków. W studium powinny znaleźd się ustalenia obowiązku 
sporządzenia planów miejscowych dla zespołów zabudowy typowych dla danych 
miejscowości w celu ich ochrony, głównie na terenie parku krajobrazowego i obszaru 
chronionego krajobrazu. 

 

3) Stan środowiska i związanych z nim problemów 
 

Opracowania uwarunkowao do „Studium starego” zawierają bogaty zakres 
informacji zgromadzony w czterech rozdziałach: 

 

- Warunki fizjograficzne 

- Warunki przyrodnicze i system obszarów chronionych  

- Rolnicza przestrzeo produkcyjna 

- Ekosystemy leśne 
 

Zakres tych opracowao może zastąpid wymagana przez prawo ochrony środowiska 
ekofizjografię. 

 

W aneksie uzupełniono aktualnie ustanowione prawne elementy ochrony przyrody 
dotyczące obszaru miasta i gminy Cieszanów: 

 

- strefa specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
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- zmiana granic Roztoczaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (załącznik 
nr 1) 

 

Ustalenia zawarte w dokumentach prawnych oraz informacje i wnioski ze starych 
uwarunkowao należy łącznie traktowad jako uwarunkowania dla ustaleo kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska i ochrony 
przyrody. 

 

4) Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 

Temat ten jest wystarczająco opracowany w uwarunkowaniach do „Studium 
starego” (rozdział 7) i może byd podstawą do formułowania ustaleo studium. 
Uzupełnienia wymagają wykazane w aneksie do uwarunkowao (załącznik nr 1) 
decyzje o wpisaniu obiektów do rejestru zabytków w okresie od 1977 r. do dziś. W 
okresie ostatnich kilku lat stan zabytków nie uległ znacznym zmianom. 

 

Ustalenia kierunków powinny wskazywad koniecznośd remontów i odbudowy 
obiektów zabytkowych, szczególnie drewnianych, a także ustalenia dla nich stref 
ochronnych w celu odpowiedniej ich ekspozycji. 

 

W kierunkach należy zwrócid uwagę na objęcie ochroną wpisane już w krajobraz 
elementy kultury współczesnej, jaką jest architektura osiedli i obiektów 
gospodarczych po byłych PGR jako reprezentantów kooca XX w., szczególnie: 

 

- zabudowa gospodarcza w miejscowościach Nowy i Stary Lubliniec oraz 
Niemstów, 

- zabudowa osiedlowa w miejscowościach Chotylub, Gorajec i Nowe Sioło. 
 

5) Warunki i jakośd życia mieszkaoców 
 

Miasto i gmina Cieszanów należą do obszarów tzw. ściany wschodniej kraju oraz do 
terenów zdominowanych przez byłe PGR. Oba te czynniki wpływają zarówno na 
obecny, ubogi stan oraz na dalsze ubożenie mieszkaoców. 

 

Przyczyną tego jest stagnacja gospodarcza i brak prognoz na zmiany tego stanu. 
W studium zły stan warunków życia mieszkaoców i brak szans na ich poprawę będzie 
miał odzwierciedlenie w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie ma 
sensu ustalad wymyślonych inwestycji i ich efektów bez ich uzasadnienia, co najmniej 
wnioskami społeczeostwa. 
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6) Zagrożenia ludności i jej mienia 
 

Dla terenu miasta i gminy Cieszanów jedynym zagrożeniem jest występujące w wielu 
miejscach zagrożenie powodziowe. Problemy powodzi i zagospodarowania 
zagrożonych terenów powinny zostad uwzględnione w kierunkach (załącznik nr 4) 
przez zakaz lub ograniczenie zabudowy. 

 

7) Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 
 

Zagadnienie to ma ścisły związek z warunkami życia mieszkaoców (pkt 5) i stanu 
zagospodarowania terenu (pkt 2) opisanych uwarunkowao. Analiza ruchu 
budowlanego na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy wskazuje 
tendencje wzrostowe. Przeważają nadal inwestycje polegające na przebudowie lub 
rozbudowie istniejącej substancji mieszkalnej i zagrodowej. Wśród inwestycji nowych 
obiektów zdecydowana większośd to budynki mieszkalne, jednorodzinne, w 
mniejszości są budynki gospodarcze w zagrodach i drugie budynki mieszkalne w 
zagrodach. 

 

8) Stan prawny gruntów 
 

Aktualnie stanu prawnego gruntów nie można ściśle ustalid, gdyż następują stale 
bieżące zmiany (dzierżawy i sprzedaże, renty strukturalne itp.). Według opracowania 
dotyczącego analizy terenów i zabudowy po PGR sporządzonego przez Gminę 
Cieszanów w 1998 r. ilośd użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 
wynosi nie więcej niż 60%. Lasy stanowiące 38% powierzchni gminy były w 99% 
własnością Skarbu Paostwa. Obecnie tu nastąpiły zmiany (zalesienia), lecz 
nieuchwytne. 

 

9) Tereny objęte przepisami odrębnymi 

a) Tereny chronione przepisami odrębnymi z zakresu przyrody: 

 

- Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, 

- Roztoczaoski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

- Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (dotyczący Puszczy 
Solskiej), 

- liczne obiekty i rezerwaty wykazane w dokumentacji uwarunkowao. 

b) Obiekty chronione przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków: 
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- zabytki architektury wpisane do rejestru, 

- stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru, 

- obiekty architektury objęte ochroną wykazane w gminnym wykazie 
zabytków. 

 

Na terenie miasta i gminy Cieszanów nie występują żadne obszary naturalnych 
zagrożeo geologicznych ani też udokumentowanych kopalin i wyznaczonych 
obszarów górniczych. 

 

10) Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

a) Aktualny stan dróg publicznych obejmuje 4 drogi wojewódzkie, przemianowane 
z dróg krajowych, 14 dróg powiatowych o długości 44,5 km i 22 drogi gminne. 
 

Dla części jednej drogi wojewódzkiej (nr 865), w nawiązaniu do ustaleo „studium 
starego” został sporządzony plan miejscowy ustalający drogę obwodową w 
Cieszanowie. Ustalona w „studium starym” droga obwodowa w Cieszanowie dla drogi 
wojewódzkiej nr 863 ogranicza rozwój miasta, a jest dublowana przez mało uczęszczaną, 
równoległą drogę wojewódzką nr 864 Żuków – Stary Lubliniec. W kierunkach 
zmienionego studium należy zrezygnowad ze wskazywania tej obwodnicy. 
 

Drogi wojewódzkie wymagają modernizacji i wyposażenia w obiekty obsługi. 
 

Drogi powiatowe i gminne zlokalizowane są właściwie dla obsługi bezpośredniej terenu i 
jego zagospodarowania. 

 

b) Zaopatrzenie w wodę obejmuje sieciami komunalnymi wszystkie miejscowości 
zasilane z dwóch ujęd położonych w sąsiednich gminach Horyniec i Lubaczów. Istniejące 
sieci pozwalają także na obsługę oddalonych przysiółków i zabudowy rozproszonej. 
 

Na terenie wsi Stary Lubliniec istnieją studnie o dużej wydajności, które były uznane za 
rezerwowe. W związku z położeniem ich w pobliżu terenów rekreacji, będącymi 
przestrzenią publiczną oraz znacznym zanieczyszczeniem wody w tych studniach należy 
zrezygnowad z ich rezerwacji dla celów komunalnych. 

 

c) Zasilanie energetyczne oparte jest na sieci rozdzielczej SN 15kV, włączonej do 
GPZ Lubaczów. Istniejącą linię 110kV oraz planowaną 400kV należące do sieci krajowej 
należy uwzględnid w ustaleniach kierunków. 
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d) Większośd miejscowości korzysta z gazu ziemnego z jednej stacji redukcyjnej w 
Nowym Siole. Bez gazu ziemnego są jeszcze Chotylub i Gorajec i powinny byd 
zgazyfikowane. Dla zabudowy rozproszonej właściwym jest korzystanie z gazu 
bezprzewodowego. 
 

11) Zadania służące celom ponadlokalnym 
 

Dostarczony przez Marszałka wyciąg z planu zagospodarowania województwa 
podkarpackiego, włączony do aneksu należy traktowad jako wytyczne do realizacji celów 
ponadlokalnych szczebla krajowego i wojewódzkiego, które należy uwzględnid w 
kierunkach. 
 

Wytycznych dotyczących celów powiatowych brak. 

 

 

3. Kierunki zmian zagospodarowania w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów 

1) Utrzymuje się istniejący układ osadniczy, związany z siecią dróg wojewódzkich i 
powiatowych. 

W rejonie tych dróg istnieją największe miejscowości gminy, jak Cieszanów, 
Dachnów, Żuków, Nowy i Stary Lubliniec. Miejscowości te wskazuje się do dalszego 
ich rozwoju gospodarczego i przestrzennego. 

2) Powstałe w latach 1960-1980 liczne osiedla i zaplecza gospodarcze oddalone od 
wsi przy drogach drugorzędnych (gminnych), należące do miejscowości Chotylub, 
Gorajec, Niemstów, Nowy i Stary Lubliniec, pozostawia się ze wskazaniem dla 
zachowania ich ładu przestrzennego, a nawet objęcia ochroną konserwatorską 
jako dobra kultury współczesnej. 

3) Nie przewiduje się zasadniczych zmian w opisanej powyżej strukturze 
przestrzennej gminy. Realizację inwestycji osadniczych i usługowych w niewielkich 
ilościach i rozmiarach ustala się jako uzupełnienie lub przebudowę i rozbudowę 
budynków w obrębie istniejącej zabudowy nieruchomości lub w jej sąsiedztwie. 

4) Zmiana studium wyznacza następujące przeznaczenie terenów oznaczonych 
symbolami UP, US, MU: 

 UP - tereny przeznaczone do zabudowy usługowej i produkcji rolniczej i nierolniczej, 

 US - tereny przeznaczone do zabudowy użyteczności publicznej, 

 MU - tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.1 

5) Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, wskazywana 
jako przedłużenie terenów zabudowy istniejącej będzie wymagała sporządzenia 
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miejscowych planów tylko w związku z ochroną gruntów rolnych i leśnych, lub 
braku dobrego sąsiedztwa, wymaganego dla decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Wskazuje się następujące kierunki rozbudowy substancji osadniczej: 

 

- w Cieszanowie w stronę północną i zachodnią Wola Nowosielecka oraz 
południową w stronę Dachnowa i przedmieścia Czereśnie, 

- Dachnów w części północno-zachodniej - Kolonia, 

- Nowe Sioło - Grobla w stronę wschodnią, 

- Chotylub w stronę wschodnią, 

- w Gorajcu - Kolonia Dąbrówka, 

- Kowalówka w stronę wschodnią, 

- Kosobudy i Żuków przy drodze do Lublioca, 

- Nowy Lubliniec w kierunku południa i północy, 

- Stary Lubliniec w kierunku zachodnim, 

- Folwarki w kierunku północy i południa. 

Przy realizacji nowych budynków mieszkalnych w sąsiedztwie dróg wojewódzkich i 
powiatowych należy zachowad odległości od jezdni, chroniące przed uciążliwościami 
hałasu. 

6) W ramach terenów osadniczych dopuszcza się realizowanie, lub adaptowanie z 
substancji mieszkaniowej obiektów zabudowy usługowej i techniczno - produkcyjnej na 
powierzchni terenu nieprzekraczającej 1,0 ha, lecz pod warunkiem nieoddziaływania 
negatywnie na środowisko przyległej zabudowy, bez potrzeby sporządzania planu 
miejscowego. 

7) Istniejące tereny usługowe i produkcyjne na obszarze miasta Cieszanowa i wsi 
Dachnów pozostawia się ze wskazaniem możliwości przebudowy i rozbudowy na 
obszarach orientacyjne wskazanych na rysunku Studium. 

8) W ramach terenów przeznaczonych do zabudowy usługowej i produkcyjnej UP w 
południowej części miasta Cieszanów (obszar wyznaczony rzeką Brusienką, ul. 
Sienkiewicza, zachodnią i południową granicą zmiany studium) dopuszcza się 
lokalizację zakładu karnego.1 

9) Istniejące na terenie gminy zaplecza gospodarstw rolnych pozostawia się w 
dotychczasowej funkcji, z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji. 

10) Nieużytkowane lub w przyszłości opuszczone zaplecza gospodarstw rolnych 
wskazuje się do adaptacji na cele usługowo-produkcyjne, zarówno dla potrzeb 
rolnictwa, jak i pozarolnicze. Dotyczy to gospodarstw w miejscowościach 
Niemstów, Nowy i Stary Lubliniec, Gorajec, Chotylub i Nowe Sioło. Warunkiem 
adaptacji jest niespowodowanie negatywnego oddziaływania na środowisko na 
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terenach sąsiednich w zakresie hałasu, zapachów, wibracji, wstrząsów i 
promieniowania niejonizującego. 

11) W przypadku terenów oznaczonych na rysunku symbolem „UP" obowiązują 
przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

12) W przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy usługowej i produkcji rolniczej 
i nierolniczej UP, terenów przeznaczonych do zabudowy użyteczności publicznej US, 
terenów przeznaczonych do zabudowy osadniczej MU, objętych zmianą studium 
obowiązują przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.1 

13) Istniejące i planowane tereny do zabudowy użyteczności publicznej oznaczono na 
rysunku symbolem „US" w tym: oświata, kultura, sport i rekreacja. Nowe tereny 
„US" wskazuje się w miejscowościach: Cieszanów, Nowe Sioło i Stary Lubliniec, 
oraz istniejących stawach i zbiornikach wodnych. Dla terenów „US" wymagane 
będzie sporządzenie planów miejscowych, w związku z ochroną gruntów rolnych i 
leśnych. 

14) Ustala się możliwośd zagospodarowania i zabudowy związanej z funkcją terenów 
zielonych, niezależnie czy objęte są ochroną konserwatorską, dla parków wiejskich 
i cmentarzy z możliwością ich powiększania. Na rysunku dla łatwiejszego odczytu 
wskazano tylko tereny większe od 1,0 ha. Tereny mniejsze mogą byd adaptowane i 
realizowane w ramach innych form zagospodarowania o ile nie występuje 
wzajemne, negatywne oddziaływanie. 

15) Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy usługowo - produkcyjnej rolniczej i 
nierolniczej na terenach wskazanych jako rolnicza przestrzeo produkcyjna, lecz 
tylko w pasie terenu szerokości 100m, przyległym do dróg publicznych i terenów 
osadniczych i usługowych, wskazanych w studium. Pasy te wskazano na rysunku 
kolorem białym. Mogą byd wymagane plany miejscowe w związku z ochroną 
gruntów rolnych. 

16) Dopuszcza się możliwośd realizacji inwestycji nierolniczej na powierzchni terenu 
większej niż 5,0 ha w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w 
miejscowościach Dachnów, Nowe Sioło i północna strona miasta Cieszanów. 
Warunkiem jest sporządzenie planu miejscowego, w obszarze wskazanym na 
rysunku. 

 

4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, 
w tym tereny wyłączone spod zabudowy 
 

Dla terenów osadniczych dopuszcza się sukcesywne przekształcenia zarówno w mieście 
jak i na wsiach, zabudowy zagrodowej w zabudowę jednorodzinną. Przekształcenie 
związane z rozbiórką obiektów gospodarczo-hodowlanych powodowad będzie 
niewielkie zmiany w ładzie przestrzennym. Tereny po rozebranych budynkach należy 
przeznaczyd na powierzchnie biologicznie czynne, lub inne formy zabudowy, lecz z 
zachowaniem ochrony gruntów rolnych i leśnych. 
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Istniejące osiedla po PGR-ach z zabudową wielorodzinną i towarzyszącymi, typowymi 
budynkami gospodarczymi pozostawia się z możliwością modernizacji konstrukcyjnej i 
architektonicznej poszczególnych budynków pod warunkiem, że nie będą objęte 
ochroną konserwatorską (wniosek w rozdziale 6 pkt 6). 
 

Na terenie miasta i ww. zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się możliwośd budowy 
pojedynczych lub zgrupowanych budynków wielorodzinnych, lecz nie wyższych niż 3 
kondygnacje. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i w zagrodach ustala się 
maksymalną wysokośd 2 kondygnacje. 

 

Dla terenów UP, US, MU wyznaczonych zmianą studium określa się: 

 tereny przeznaczone do zabudowy usługowej i produkcji rolniczej i nierolniczej UP: 
maksymalna wysokośd zabudowy 12 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeo, 
których wysokośd wynika z wymogów technicznych, maksymalny wskaźnik 
powierzchni zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej, 

 tereny przeznaczone do zabudowy użyteczności publicznej US: maksymalna 
wysokośd zabudowy 12 m, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej 

 tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej MU: maksymalna wysokośd 
zabudowy 12 m, co najmniej 40% powierzchni poszczególnych działek powinna 
stanowid powierzchnia biologicznie czynna, maksymalny wskaźnik powierzchni 
zabudowy 40% powierzchni działki budowlanej. 1 

 

Utrzymywanie istniejącego ładu przestrzennego i jego przekształcania będzie polegało 
na przebudowie i rozbudowie istniejących zagród, z dopuszczeniem ich adaptacji dla 
budownictwa jednorodzinnego, a także usługowego. Przebudowa i adaptacja nie będą 
potrzebowały sporządzenia planów miejscowych. Niezależnie od ustaleo studium, a 
także planów miejscowych i decyzji, istniejący ład przestrzenny może się zmieniad 
wizualnie z powodu mody zarówno w mieście jak i na wsi na budowę ozdobnych 
ogrodzeo, urządzanie ogrodów przydomowych z małą architekturą i zmianą pokryd 
dachowych. 
 

Ustala się zakaz zabudowy dla terenów produkcji rolnej, opisanych w rozdziale 5 pkt 3 i 
korytarzy ekologicznych opisanych w rozdziale 6 pkt 10. 

 

5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

1) Na terenie gminy Cieszanów istnieją korzystne warunki dla gospodarki rolno -
hodowlanej. Aktualnie dział hodowlany został zaniedbany. Studium w nawiązaniu do 
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uwarunkowao strategii, a także w zgodzie z ustaleniami planu województwa - 
utrzymuje dla gminy Cieszanów dotychczasową funkcję rolniczą. Funkcja ta jako 
podstawowa, winna bazowad na dobrych gruntach klasy III i IV. Jako właściwe grunty 
dla produkcji rolniczej uznaje się także grunty zmeliorowane, oznaczone na rysunku 
Studium. 

2) W gospodarce rolnej wskazuje się oprócz hodowli trzody i bydła różnych ras, również 
hodowlę ryb przy wykorzystaniu naturalnych warunków dla stawów w dolinach rzek 
i potoków. 

3) Tereny produkcji rolniczej oznaczone na rysunku Studium kolorem żółtym wyłącza 
się z wszelkiej zabudowy kubaturowej oraz zagospodarowania terenu 
powodującego zmianę gruntów rolnych na cele nierolnicze. Ustalenia z rozdziału 3 
pkt 13 stosuje się odpowiednio. 

4) Wskazuje się właściwą dla gminy Cieszanów formę gospodarki rolnej, jaką jest 
agroturystyka bazująca na istniejących zagrodach. 

5) Drugą znaczącą funkcją gminy jest gospodarka leśna. Lasy zajmują obecnie 38 % 
powierzchni gminy. Studium ustala zwiększenie powierzchni lasów o dalsze 3-5%, 
zależnie od zasadności złożonych wniosków. 

Z zalesieo wyklucza się ze względu na wymogi ochrony przyrody tereny: 
- położone w obszarze specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000", 
- położone w wymaganych korytarzach ekologicznych rzek i potoków, 
- położone w obrębie użytków ekologicznych. 
 
Granice obszarów do zalesienia wraz z granicami lasów tworzą granicę rolno - leśną. 
Tereny wskazane do zalesienia oznaczono na rysunku Studium zielonymi, pionowymi 
kreskami. Tereny wskazane do zalesienia, otoczone obwódką czerwoną, wskazuje się 
jako równocześnie usługi i rekreację połączone zalesieniami. 
 
 

6. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

1) Na terenie gminy nie należy dopuścid do realizacji inwestycji lub zmiany 
zagospodarowania mogących pogorszyd stan środowiska, w tym też promieniowania 
niejonizującego i hałasu. 

 

2) Ustala się, że tereny osadnicze, położone przy drogach wojewódzkich i 
powiatowych, dla których studium nie ustala budowy dróg obwodowych, w 
wypadku zwiększenia się ruchu w skali powodującej znaczne pogorszenie 
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oddziaływania na środowisko przez hałas, zapylenie i inne czynniki ustalone 
przepisami odrębnymi będą chronione przez zarządców dróg. Zasady ochrony 
terenów przyległych będą ustalane w trybie planów miejscowych, sporządzanych na 
wniosek użytkowników przyległych terenów. 

 

3) Północne obrzeże obszaru gminy należy do Parku Krajobrazowego Puszczy 
Solskiej utworzonego w roku 1998, na obszarze, którego obowiązują zakazy zawarte 
w Rozporządzeniu nr 72/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 
r. (Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2088). Zawarte w 
rozporządzeniu ograniczenia przyjmuje się jako ustalenia Studium do czasu 
sporządzenia Planu zagospodarowania parku, w trybie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody. Plan zagospodarowania parku będzie prawem miejscowym. 

 

4) Większośd terenu gminy, oprócz terenów południowo-zachodnich należy do 
Roztoczaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na podstawie 
Rozporządzenia nr 67 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. (Dziennik 
Urzędowy Woj. Podkarpackiego nr 94, poz. 1587 z późniejszymi zmianami). Zawarte 
w rozporządzeniu ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu przyjmuje 
się jako ustalenia Studium. Granice obszaru oznaczono na rysunku. 

Wprowadzane zalesienia, gospodarowanie terenami podmokłymi, w tym terenami 
znajdującymi się przy rzekach oraz gospodarowanie terenami rolnymi nie mogą 
zakłócad funkcjonowania korytarzy ekologicznych i stanowid zagrożenia dla cennych 
przyrodniczo siedlisk przyrodniczych. 

 

5) Na terenie Parku krajobrazowego i jego sąsiedztwa, Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. została ustanowiona strefa specjalnej 
ochrony ptaków z wykazem gatunków chronionych, które mogą też występowad 
poza wymienionym obszarem. Granice tej strefy oznaczono na rysunku. Realizacja 
ustaleo zagospodarowania terenu w obszarze strefy winna uwzględniad cele i 
zalecenia zawarte w rozporządzeniu. Wykazane gatunki ptaków podlegają ochronie 
na całym obszarze miasta i gminy. 

 

6) Rozporządzeniem z dnia 16 maja 2005 r. Minister Środowiska określił zasady 
wyznaczania obszarów występowania siedlisk przyrodniczych dla ochrony roślin i 
zwierząt wymagających ochrony w ramach „Natura 2000". Ustala się obowiązek 
objęcia tych obszarów ochroną, o ile zostaną stwierdzone siedliska gatunków 
wykazanych w rozporządzeniu. 
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7) Ochroną należy objąd przechodzący przez teren gminy Cieszanów „Szlak 
Architektury Drewnianej", objęty programem ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego terenów przygranicznych. 

 

Na szlaku znajdują się następujące obiekty objęte rejestrem zabytków: 
 

- w Chotylubiu, cerkiew z 1920 r. 
- w Dachnowie - cerkiew z dzwonnicą z 1735 r. 
- w Gorajcu - cerkiew z 1864 r. 
- w Kowalówce - cerkiew z 1767 r. 

 

W studium dla poszczególnych obiektów należy wyznaczyd przestrzeo publiczną, 
wymagającą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przestrzeo tę określa się jako teren szerokości około 50m wokół obiektu, o ile nie jest 
zabudowana i nie objęta pozwoleniem na budowę. 

Oprócz ww. obiektów w poszczególnych miejscowościach znajdują się pojedyncze 
budynki drewniane z XVIII - XX w., które powinny byd włączone do programu ochrony 
„Szlaku Architektury Drewnianej", bez obowiązku sporządzania m.p.z.p., lecz przez 
odpowiednie oznakowanie i dostępnośd. 

 

8) Środkową częśd obszaru gminy Cieszanów zajmuje Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych - oznaczony w skrócie GZWP - 428. Przypisana jemu nazwa brzmi 
„Dolina Kopalna Biłgoraj - Lubaczów". 

 

Dokumentacja hydrologiczna zbiornika została zatwierdzona decyzją nr KDH 
1/013/6018/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 19.02.1997 r. Według zatwierdzonej dokumentacji dla gminy Cieszanów można 
odczytad następujące parametry: 

 
- powierzchnia zbiornika na terenie gminy wynosi - około 22 km2, 
powierzchnia wraz ze strefą ochronną około 30 km2, 
- zasób dyspozycyjny 3,04 l/s/km2 możliwy do wykorzystania dla celów 
komunalnych jednostek osadniczych w wypadku braku innych źródeł 
zaopatrzenia. 
 

Granice zbiornika i jego strefy wskazano graficznie na rysunku Studium na podstawie 
cytowanej decyzji. 

Teren zbiornika i jego strefy ochronnej podlega ograniczeniom w użytkowaniu 
według ustaleo cytowanej wyżej decyzji. 
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9) Na terenie gminy ustala się ochronę prawną i rzeczową w stosunku do 
utworzonych form ochrony przyrody, tj.: 

 
- pomników przyrody - oznaczonych według wykazu, 
- zespołu przyrodniczo krajobrazowego w Cieszanowie (ZPK), 
- ustanowionych użytków ekologicznych - oznaczonych na rysunku, 
- ustanowionego rezerwatu przyrody „Jedlina", 
- obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000" - oznaczonej na 
rysunku. 

 

Obowiązują zakazy wynikające z aktów tworzących dane formy ochrony przyrody lub 
wynikające z ustawy o ochronie przyrody. 

Ustala się potrzebę podobnej ochrony dla projektowanych rezerwatów przyrody: 
- „Tepiły" - położony na granicy z gmina Narol, 
- „Bruszczyn" - położony w środkowo-wschodniej części gminy. 

 
 

10) Wzdłuż rzek Brusienka, Gnojnik, Łówczanka i Wirowa ustala się korytarze 
ekologiczne o szerokości 50m od linii brzegowych, dla pozostałych potoków i cieków 
wodnych o stałym przepływie ustala się korytarze ekologiczne o szerokości 15m od 
linii brzegowych. Korytarze dotyczą terenów niezabudowanych, na których 
wprowadza się zakaz zabudowy. W korytarzach należy zachowad naturalne, 
istniejące warunki dla siedlisk flory i fauny. 

 

11) Dla terenów objętych zmianą studium, oznaczonych na rysunku symbolem UP 
sąsiadujących z rzeką Brusienką ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony 
rzeki, o szerokości do ustalenia na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.1 

 

7. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

 

Wyznacza się następujące obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków podlegające 
ochronie konserwatorskiej oraz zasady ochrony tych obiektów. 

1) Obiekty architektury wpisane do rejestru zabytków, wykazane poniżej i 
zaznaczone na rysunku symbolem graficznym. Ochrona prawna i rzeczowa 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Ustala się zakaz budowy obiektów 
niezwiązanych z zabytkiem na działce budowlanej zabytku, poza ustalonymi w 
planie miejscowym. Dla zabytków tych należy ustanowid strefy ich ekspozycji. 



19 
 

2) Obiekty archeologiczne wpisane do rejestru zabytków są oznaczone na rysunku. 
Ustala się obowiązek przeprowadzenia badao rozpoznawczych zgodnie z 
przepisami odrębnymi, poprzedzających zmianę zagospodarowania i zabudowy 
terenu objętego zabytkiem. Stanowiska archeologiczne wskazane na rysunku 
planu czarną kropką podlegają ochronie na zasadzie ustalonej w przepisach 
odrębnych. 

3) Obiekty wykazane jako zabytki według Ośrodka Dokumentacji Zabytków -
Warszawa (1998 r.), wykazane na stronach 18-22 wskazuje się jako godne 
ochrony konserwatorskiej, pomimo braku ścisłych ustaleo w przepisach 
odrębnych. Ochrona powinna polegad na zachowaniu w trybie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego istniejącej architektury i ładu przestrzennego 
w ich otoczeniu. 

Występowanie tych obiektów w poszczególnych miejscowościach wskazano na 
rysunku jednym zbiorczym symbolem. 

4) Do wykazu jak w punkcie 3 dodaje się, ze wskazaniem na równorzędną ochronę 
konserwatorską zespół dworsko-parkowy w miejscowości Niemstów, na terenie 
kompleksu leśnego. Budynki wykonane są z kamienia bruśnieoskiego, uznanego 
za tworzywo architektury lokalnej. 

5) Ustala się potrzebę ochrony konserwatorskiej na zasadach jak w punkcie 3 
wszystkich cmentarzy jako dobra kultury współczesnej. Cmentarze należy uznad 
jako obszary przestrzeni publicznej. Rozbudowa cmentarzy w Cieszanowie i 
Dachnowie, a także innych, wskazanych według bieżących potrzeb gminy, 
wymagad będzie sporządzenia planu miejscowego. 

6) Zachowane kompleksowo osiedla po byłych PGR wskazuje się do ochrony 
konserwatorskiej jako dobro kultury współczesnej. Ochrona powinna polegad na 
zakazie zmian architektury poszczególnych budynków, powodujących naruszenie 
ładu przestrzennego całego osiedla. 

Podobnie należy chronid typowe obiekty gospodarcze. Proponuje się objąd 
ochroną zabudowania w miejscowościach: Nowy i Stary Lubliniec, Niemstów, 
Gorajec i Nowe Sioło. 

 

Obiekty architektury wpisane do rejestru zabytków: 

 

Chotylub: 
A - 222 – Cerkiew greckokatolicka, drewniana z 1920 r.  
A - 773 – Cmentarz greckokatolicki, poł. XIX w.  
Cieszanów: 
A - 310 – Kościół rzymskokatolicki, murowany, ok. 1900 r. 
A - 160 – Cmentarz parafialny XIX w. 
A - 129 – Budynek synagogi 
A - 131 – Zespół cerkwi greckokatolickiej 
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Dachnów 
A - 254 – Cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki (cerkiew, 
dzwonnica, drzewostan), 1735 r. 

Gorajec: 

A - 157 – Cerkiew greckokatolicka, drewniana, 1864 r.  
A - 774 – Cmentarz greckokatolicki, pocz. XIX w.  

Kowalówka: 

A - 242 – Cerkiew greckokatolicka, drewniana, 1767 r.  

A - 603 – Cmentarz greckokatolicki, pocz. XIX w.  

Niemstów: 

A - 775 – Cmentarz komunalny XIX w. 

A - 69 – Dawna murowana cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki 

Nowe Sioło: 

A - 220 – Zespół dworsko – parkowy XVII/XVIII w. 
A - 673 – Cmentarz greckokatolicki, I poł. XIX w. 

A - 73 – Cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki 
Nowy Lubliniec: 
A - 512 – Cmentarz greckokatolicki 
A - 883 – Zespół cerkiewny greckokatolicki 
Stary Lubliniec: 

A - 498 – Cmentarz greckokatolicki 
 
 
Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków: 
 
Cieszanów: 
A – 480 / AZP 98-87/15  
Nowy Lubliniec: 
A - 739/609 / AZP 98 - 86/65  
A - 740/610 / AZP 98 - 86/57 

 
Wykaz zabytków na terenie miasta i gminy Cieszanów 

sporządzony według materiałów źródłowych:  

„Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce" Województwo przemyskie,  
Tom 33, Ośrodek Dokumentacji Zabytków - Warszawa 1998 r. 

 

CHOTYLUB 

1. Zespół cerkwi greckokatolickiej fil. pw. Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow, 
obecnie kościoła rzymskokatolickiego fil. pw. Opieki NMP: 
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a. cerkiew, drewniana, 1886-1888, remont 1970, dobudowa przedsionka 
1986, przebudowa wnętrza 1992, 

b. dzwonnica, murowana, pocz. XX w., remont 1986 

2. Pozostałości parku, XIX w. 
2. Dom Nr 22, wł. Szczepan Kornaga, drewniany, I. 20 XX w. 
3. Dom Nr 23, wł. Mieczysława Mroczkowska, drewniany, 1 dw. XX w. 
4. Dom Nr 83, wł. Władysław Iwaniec, drewniany, I. 30 XX w. 
5. Dom Nr 85, wł. Józef Maciejko, drewniany, 1 dw. XX w. 
6. Dom Nr 91, wł. Józef Kornaga, drewniany, 1 dw. XX w. 
7. Dom Nr 99, wł. Leon Mikuła, drewniany 1 dw. XX w. 
8. Dom Nr 102, wł. Michał Marciszyn, drewniany, I. 30 XX w. 
10.  Dom Nr 103, wł. Franciszek Ciepły, drewniany, 1 dw. XX w. 
 

CIESZANÓW 
Układ urbanistyczny, XVII w.  

11. Kościół parafii p.w. św. Wojciecha, murowany, ok. 1800, dobudowa wieży od 
zachodu i naw bocznych 1899, uszkodzony 1915, odbudowa sklepieo 1918 

12. Cerkiew grecko – katolicka p.w. św. Jerzego, obecnie nie użytkowana murowana, 
1900 

13. Bożnica, obecnie nieużytkowana, murowana, 1889 (?), remont 1915 
14. Kaplica cmentarna, murowana, 1 dw. XX w. 
15. Kapliczka przy drodze do Chotylubia, murowana, XIX w. 
16. Kapliczka przy drodze do Płazowa, murowana, XIX w. 
17. Dom ukraioski, obecnie mieszkalny, ul. Sobieskiego nr 13, wł. UMG Cieszanów, 
murowany, ok. 1900 
 ul. Cerkiewna 
18. Dom Nr 3, drewniany, I. 20 XX w. 

ul. Gajerskiego 

19. Dom, drewniany, I. 20 XX w. 

ul. Kościelna 

20. Dom Nr 25, murowany, I. 20 XX w. 

 ul. Kościuszki 

21. Dom Nr 7, drewniany, I. 30 XX w. 
22. Dom Nr 11, drewniany, I. 20 XX w. 
23. Zagroda Nr 59: 

a. dom, drewniany, I. 20 XX 
b. budynek gospodarczy, murowany (kamienny), ok. 1900 

24. Dom Nr 68, drewniany, I. 20 XX w. 
25. Dom Nr 70, drewniany, I. 20 XX w. 
26. Dom Nr 73, drewniany, I. 30 XX w. 

ul. Lityoskiego 
27. Dom, drewniany, l. 30 XX w. 
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 ul. Mickiewicza 
28. Dom Nr 19, murowany, 1 dw. XX w. 
29. Dom Nr 23, drewniany, I. 20 XX w. 
30. Dom Nr 25, murowany, 1 dw. XX w. 
31. Dom Nr 26, drewniany, I. 20 XX w. 
32. Dom Nr 28, murowany, 1 dw. XX w. 
33. Dom Nr 29, drewniany, I. 20 XX w. 
34. Dom, drewniany, ok. 1900 
 ul. Nowa 

35. Dom Nr 1, drewniany, I. 30 XX w. 

 ul. Sienkiewicza 

36. Dom Nr 1, drewniany-murowany, I. 20 XX w. 

 ul. Skorupki 

37. Dom. Nr 8, drewniany, I. 20 XX w. 
38. Dom Nr 18, drewniany, I. 30 XX w. 
39. Dom Nr 51, drewniany, 1 dw. XX w. 
 ul. Sobieskiego 
40. Dom Nr 10, murowany-drewniany, I. 30 XX w. 
41. Dom Nr 24, drewniany, I. 30 XX w. 
42. Dom Nr 36, drewniany, I. 30 XX w. 
 ul. XXX-lecia WP 

43. Dom Nr 6, drewniany, I. 30 XX w. 
44. Obora, ul. Mickiewicza, drewniana, 1 dw. XX w. 

 

DACHNÓW 

45. Zespół cerkwi grecko – katolickiej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św.: 

a. cerkiew, obecnie magazyn kościoła rzymsko - katolickiego, drewniany, 1635, 
gruntownie przebudowany ok.1815-1845 i 1899-1901, odnowienie wnętrza 
1901-1905, przebudowa 1929-1930, cieśla Iwan Hołówka, remont. 1982, 

b. dzwonnica, drewniana, 1901-1905, remont 1928 i 1982 
46. Dom Nr 26, wł. Piotr Bros, drewniany, I. 30 XX w. 
47. Dom Nr 31, wł. Jan Smoliniec, drewniany, 1 dw. XX w. 
48. Dom Nr 62, wł. Antoni Paszkiewicz, drewniany, I. 30 XX w. 
49. Dom Nr 70, wł. Jan Stupak, drewniany, I. 20 XX w. 
50. Dom Nr 72, wł. Kazimierz Batycki, drewniany, I. 20 XX w. 

51. Dom Nr 208, wł. Stanisław Zadworny, drewniany, I. 30 XX w. 
52. Dom Nr 220, wł. Józef Kłos, drewniany, I. 20 XX w. 

53. Dom Nr 225, wł. Anna Kowal, drewniany, pocz. XX w. 

 

 DĄBRÓWKA 

54. Kapliczka, murowana, 1 dw. XX w. 
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 DOLINY 
55. Kapliczka, murowana, l. 20 XX w. 
56. Dom nr 11, wł. Władysław Grzech, drewniany, 1 dw. XX w. 

 
 FOLWARKI 
57. Kapliczka, murowana, l. 20 XX w. 
58. Szkoła, drewniana, I. 30 XX w. 
59. Dom z oborą Nr 15, wł. Franciszek Mazurek, drewniany, 1 dw. XX w. 

60. Dom Nr 33, wł. Władysław Witko, drewniany, ok. 1900  
61. Dom Nr 36, wł. Władysław Chmiel, drewniany, 1 dw. XX w. 
62. Dom Nr 38, wł. Bronisław Paszkiewicz, drewniany, 1 dw. XX w. 
63. Dom. Nr 40, wł. Maria Paszkiewicz, drewniany, ok. 1900  
64. Dom Nr 44, wł. Adam Pawłowski, drewniany 1 dw. XX w. 
65. Dom Nr 45, wł. Marian Paszkiewicz, drewniany, 1 dw. 30 XX w. 
66. Dom Nr 46, wł. Józef Ważny, drewniany, 1 dw. XX w. 
67. Dom Nr 49, wł. Janusz Kłos, drewniany, 1 dw. XX w. 
68. Dom Nr 50, wł. Janusz Kłos, drewniany, 1 dw. XX w. 
69. Dom Nr 51, wł. Franciszek Mazur, drewniany, 1 dw. XX w. 
70. Dom Nr 54, wł. Janusz Misiak, drewniany, 1 dw. XX w. 

 

GORAJEC 

71. Zespół cerkwi grecko – katolickiej, filia p.w. Narodzenia NMP, obecnie kościoła 
rzymsko – katolickiego, filia p.w. Narodzenia NMP: 

a. cerkiew, drewniana, 1584, przebudowa ok. 1750-1764, 1826 i 1835, 
rozbudowa 1899-1900, restauracja od 1992, 

b. dzwonnica, drewniany, 1863, przeniesiona z Majdanu Sieniawskiego 1996 r. 
72. Kaplica przy drodze Cieszanów-Narol, murowana, k. XIX w.  

73. Kapliczka przy skrzyżowaniu dróg, murowana, 1887 
74. Dom Nr 19, wł. Wawrzyniec Zaborniak, drewniany, ok.1930 

 
DACHNÓW - HRYNKÓW 

75. Dom Nr 306, wł. Józef Kruk, drewniany, 1 dw. XX w. 
76. Dom Nr 307, wł. Franciszek Naróg, drewniany, 1 dw. XX w. 
77. Dom Nr 312, wł. Wadysław Mandelski, drewniany, pocz. XX w. 

78. Dom, wł. Janina Jabłooska., I. 20 XX w. 

 

 KOWALÓWKA 

79. Zespół cerkwi grecko – katolickiej, filia p.w. Narodzenia Przenajświętszej 
Bogurodzicy, obecnie kościoła rzymsko – katolickiego, filia p.w. Narodzenia NMP: 
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a. cerkiew, drewniana, k. XVII w., gruntowny remont 1813, przebudowa 1899-
1900, uszkodzona 1915, remont, 

b. dzwonnica, murowana, 1 dw. XX w. 
80. Kaplica, murowana, 1 poł. XIX w. 
81. Kapliczka, murowana, XIX w. 
82. Ruina kaplicy grobowej, murowana, 1871 
83. Dom Nr 10, wł. Henryk Wilhelm, drewniany, I. 30 XX w. 
84. Dom Nr 34, wł. Zofia Mac, drewniany, l. 20 XX w. 
 

NIEMSTÓW 
85. Cerkiew grecko – katolicka, filia p.w. Narodzenia NMP, obecnie kościół rzymsko - 
katolicki parafia p.w. Narodzenia NMP, murowana, 1912 
86. Kapliczka, murowana, 1842 
87. Dom Nr 10, wł. Helena Peresziucha, drewniany, I. 20 XX w. 
88. Dom Nr 25, wł. Ewa Banaś, drewniany, I. 30 XX w. 
89. Dom Nr 27, wł. Marian Gołębiowski, drewniany, przebudowa, 1 dw. XX w.,  

90. Dom Nr 33, wł. Zygmunt Znak, drewniany, I. 30 XX w. 
91. Dom Nr 53, wł. Stanisław Cencora, drewniany, I. 20 XX w. 
92. Dom Nr 82, wł. Władysław Jabłooski, drewniany, I. 30 XX w. 
93. Dom Nr 84, wł. Danuta Świtalska, drewniany, l. 20 XX w. 
94. Dom Nr 98, wł. Zygmunt Mazurek, drewniany, 1 dw. XX w. 
95. Dom Nr 101, wł. Józef Smagalski, drewniany, I. 20 XX w. 

 

NOWE SIOŁO 
96. Cerkiew grecko – katolicka, parafia p.w. św. Eliasza proroka, obecnie kościół rzymsko 
– katolicki, parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, murowana, 1904-1907. 
97. Zespół dworski Rojowskich, wł. WARSP: 

a. dwór, murowany pocz. XlX w., rozbudowa k. XIX, zniszczony 1939-1945, 
częściowo odbudowany, remont I. 80 XX w., 

b. fortyfikacje bastejowe, ziemne, XVII w., 

c. park krajobrazowy, XVIII w. 
98. Dom Nr 21, wł. Mieczysław Łabuś, drewniany, l. 30 XX w. 
99. Dom Nr 31, wł. Maria Wojciechowska, drewniany, l. 20 XX w. 
100. Dom Nr 45, wł. Zofia Lewicka, drewniany, I. 20 XX w. 
101. Dom Nr 65, wł. Stanisław Dudzioski, drewniany, I. 20 XX w. 
100.Dom Nr 70a, wł. Bolesław Ważny, drewniany, I. 20 XX w. 
102. Dom Nr 100, wł. Józef Mikuła, drewniany, I. 20 XX w. 

  

 
NOWY LUBLINIEC 

104. Cerkiew grecko – katolicka, parafia p.w. Przemienienia Paoskiego, obecnie 
nieużytkowany kościół rzymsko – katolicki, murowany, 1905-1908 
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105. Biblioteka, drewniana, I. 30 XX w. 
106. Poczta, murowany, 1 dw. XX w. 
107. Dom Nr 31, wł. Michał Szynel, drewniany, I. 20 XX w. 
108. Dom Nr 34, wł. Andrzej Szynel, drewniany, I. 20 XX w. 
109. Dom Nr 40, wł. Mieczysław Misiak, drewniany, 1 dw. XX w. 
110. Dom Nr 42, wł. Eugeniusz Kędzior, drewniany, 1 dw. XX w. 
111. Dom Nr 72, wł. Józef Gumieniak, drewniany, 1 dw. XX w. 
112. Dom Nr 77, wł. Andrzej Łach, drewniany, 1 dw. XX w. 

 
STARY LUBLINIEC 

113. Cerkiew grecko – katolicka, filia p.w. Przemienienia Paoskiego, obecnie kościół 
rzymsko – katolicki, parafia p.w. Przemienienia Paoskiego, murowana, 1926-1927 
114. Szkoła, murowana, 1 poł. XIX w., remont 1927, przebudowa I.70 XX w. 
115. Zagroda Nr 48, wł. Józef Ważny: 

a. dom, drewniany, 1 dw. XX w., 

b. stodoła z oborą drewniany, 1 dw. XX w. 
116. Dom Nr 57, wł. Zygmunt Maziuła, drewniany, 1 dw. XX w. 
117. Dom Nr 58, wł. Józef Pomagrel, drewniany, l. 30 XX w. 
118. Dom, wł. Anna Kobielarz, drewniany, ok. 1900  
119. Dom, wł. Pankarcy Tabor, drewniany, 1 dw. XX w. 
120. Dom, drewniany, I. 30 XX w. 

 
ŻUKÓW 

121. Kapliczka, murowana, k. XIX w. 
122. Kapliczka, murowana, k. XIX w. 
123. Dom Nr 28, wł. Andrzej Majewski, drewniany, l. 20 XX w. 
 
 

8. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 

1) Układ komunikacji w gminie jest i będzie oparty na czterech drogach 
wojewódzkich. Dwie z nich mają znaczenie ponadregionalne (863 i 865). Pozostałe dwie 
są typowo regionalne. Dla zagospodarowania tych dróg wskazuje się zawarte w 
uwarunkowaniach obliczenia obciążeo ruchowych, wykonane na okres do 2030 r. 
Obciążenia ruchowe będą podstawą do ustalenia parametrów technicznych przy 
przebudowie i rozbudowie. 
 

Istniejący układ dróg wojewódzkich należy uzupełnid o miejsca obsługi podróżnych. 
Wskazuje się lokalizację tych miejsc w pobliżu miejscowości Dachnów, Cieszanów, 
Kowalówka, Żuków i Nowy Lubliniec. 
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Jako uzupełnienie głównego układu komunikacji, przyjmuje się istniejący układ dróg 
powiatowych, bez potrzeby jego przebudowy. 

 

Drogi wojewódzkie i drogi powiatowe naniesiono na rysunku 

 

Drogi gminne w kategorii lokalnej (L) lub dojazdowej (D) bez ich rozróżniania w Studium, 
spełniad będą w zależności od potrzeb poszczególnych jednostek osadniczych 
bezpośrednią obsługę terenu drogami publicznymi. 

 

Do systemu komunikacji należy zaliczyd „ścieżki rowerowe" mające uboczne znaczenie 
komunikacyjne, a głównie rekreacyjno - turystyczne. Studium nie ustala ściśle 
poszczególnych tras tych ścieżek. Ustalenia dotyczą dopuszczenia oficjalnego ruchu 
rowerów, z możliwością odpowiednich adaptacji wszystkich dróg wojewódzkich i 
powiatowych, a także zakładowych dróg leśnych. Ścieżki rowerowe mogą byd tworzone 
także w terenach rolnych i leśnych oraz na drogach wewnętrznych terenów osadniczych. 

 

2) Pozostawia się istniejący system wodociągu komunalnego oparty na dwóch 
ujęciach, leżących na terenie gmin sąsiednich. Główne ujęcie wody w Polance 
Horynieckiej w gminie Horyniec będzie zaopatrywad większośd miejscowości. 
Miejscowośd Dachnów zasilana będzie z ujęcia w Załużu gm. Lubaczów. 

 

Na terenie wsi Stary Lubliniec istnieją wydajne studnie głębinowe z wodą wymagającą 
oczyszczania. Studnie te należy utrzymywad jako ujęcie awaryjne, z wykluczeniem celów 
komunalnych bez potrzeby wyznaczenia stref ochronnych. Ustala się zaopatrzenie w 
wodę wszystkich terenów osadniczych i usługowo-produkcyjnych z sieci komunalnej. 

 

W przypadku wystąpienia trudności ilościowych w zaopatrzeniu z istniejących ujęd, 
dopuszcza się możliwośd budowy ujęcia na bazie GZWP – 428 w południowo - 
zachodniej części gminy. Na rysunku Studium pokazano tylko główne odcinki sieci 
doprowadzające wodę z ujęd na teren gminy. 

 

3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do lokalnych oczyszczalni istnieje tylko 
częściowo w Cieszanowie, Dachnowie i Niemstowie. Ustala się uzbrojenie gminy w sied 
komunalną, w tym przebudowę istniejących sieci ze skierowaniem do jednej 
oczyszczalni ścieków w Cieszanowie. Na rysunku pokazano tylko główne kolektory 
tłoczne doprowadzające ścieki do oczyszczalni. Miejscowośd Dachnów posiada odrębną 
sied skierowaną istniejącym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Załużu, gm. 
Lubaczów. 
 

Przyjmuje się opracowany przez Gminę w 2005 r. program przebudowy i rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej jako ustalenie Studium. Programem objęto większośd terenów 
zainwestowanych w gminie. Poza programem znalazły się niektóre przysiółki i zabudowa 
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rozproszona, dla których ustala się indywidualne i grupowe odprowadzanie ścieków 
sanitarnych polegające na: 

- budowie zbiorników szczelnych z wywozem do wskazanych oczyszczalni lub 
tłoczenia do sieci komunalnych, 
- budowie przydomowych oczyszczalni. 

Dotyczy to miejscowości Dąbrówka, Gorajec – wieś, Gorajec – osiedle, Doliny, Niemstów 
– Łęgowa, Folwarki – Niedbalica, oraz (do czasu objęcia kanalizacją sanitarną 
w kolejnych programach rozbudowy) części terenów przeznaczonych do zabudowy 
osadniczej MU w Cieszanowie, wyznaczonych zmianą studium.1 

Dla terenów objętych zmianą studium, położonych w granicy obszaru Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych 428 oraz jego strefie ochronnej ustala się koniecznośd 
podłączenia nowych terenów inwestycyjnych do systemu kanalizacji sanitarnej.1 

 

4) Dla terenów objętych zmianą studium w zakresie kanalizacji deszczowej 
niezbędna jest budowa urządzeo podczyszczających wody opadowe z terenów ulic i 
placów oraz usług i obiektów produkcyjnych, mogących spowodowad ich 
zanieczyszczenie. Po wstępnym podczyszczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczegółowymi z zakresu ochrony środowiska i przepisami wodnoprawnymi, wody 
opadowe będą odprowadzane do odbiornika systemem rowów melioracyjnych. Dla 
terenów objętych zmianą studium wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej, 
zagrodowej i usług niepowodujących zanieczyszczeo powinny byd odprowadzane do 
gruntu na działce własnej.1 

 

5) Dla odprowadzenia odchodów zwierzęcych z gospodarstw rolnych wskazuje się 
możliwośd ich zagospodarowania na licznych w gminie terenach produkcji rolniczej. 

 

6) Wskazuje się potrzebę likwidacji lub modernizacji trzech istniejących składowisk 
odpadów, niezgodnych z przepisami 

Jako rozwiązanie docelowe wskazuje się zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
województwa podkarpackiego, przystąpienie do systemu regionalnej gospodarki 
odpadami na bazie składowisk w Młynach, powiat Jarosław. 

 

Jako zasadę gospodarki odpadami w gminie wskazuje się segregację w miejscu 
powstawania odpadów. 

 

7) Zasilanie gminy w gaz ziemny odbywa się z gazociągu wysokoprężnego, 
tranzytowego CN 5.5 Mpa o średnicy 0 200 mm relacji Jarosław - Komarów. Dla zasilania 
gminy Cieszanów pracuje tylko jedna stacja redukcyjna 1° w Nowym Siole. Ustala się 
rozbudowę sieci średnioprężnych dla większych miejscowości Cieszanów, Dachnów, 
Kowalówka, Nowe Sioło, Niemstów, Stary i Nowy Lubliniec. 
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Dla miejscowości o mniejszym zapotrzebowaniu: Gorajec, Chotylub, Doliny, Dąbrówka i 
Folwarki wskazuje się zaopatrzenie alternatywne w gaz bezprzewodowy, propan-butan, 
z dopuszczeniem również budowy sieci gazu ziemnego. 

 

Gazociąg wysokoprężny i stację redukcyjną przedstawiono na rysunku Studium ze 
względu na potrzebę zachowania strefy zagrożenia według przepisów odrębnych. 

 

8) Przez teren gminy Cieszanów przebiega linia 110 kV w tranzycie Tomaszów 
Lubelski - Jarosław - pozostawia się ją bez zmian. 

 

Na obszarze gminy Cieszanów uwzględnia się projektowaną i wskazaną w planie 
województwa podkarpackiego linię 400 kV Rzeszów - Jarosław - Zamośd. Trasy obu tych 
linii przedstawiono na rysunku Studium. 

 

Źródłem zasilania dla gminy jest GPZ - Lubaczów (110/15 kV). 

 

Bezpośrednie zasilanie stacji trafo odbywa się i będzie nadal odbywało się z istniejących, 
napowietrznych sieci 15 kV. 

 

Studium ustala możliwośd przebudowy tych sieci z możliwością zmiany tras i 
dostosowaniem do zmieniających się potrzeb poszczególnych terenów. 

 

9) Kierunki zagospodarowania przestrzennego w Studium nie wymagają 
zastosowania grupowego bądź komunalnego systemu zaopatrzenia w ciepło. Ustala się 
dla całej gminy indywidualne źródła ciepła. 

 

10) Szybki rozwój technologii telekomunikacji dla ustaleo kierunków 
zagospodarowania pozostawia jedynie wskazania: 

- pozostawienie z możliwością przebudowy bądź likwidacji istniejących lokalnych i 
tymczasowych sieci przewodowych w tym światłowody, 

- możliwośd budowy stacji nadawczych telefonii komórkowej i przekaźników 
radiowo – telewizyjnych, lecz poza obszarem parku krajobrazowego. 

 

11) Na terenie gminy występują naturalne warunki niekonwencjonalnych źródeł 
energii, dla których ustala się możliwośd ich wykorzystania. 
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- Istniejące rzeki i potoki po zbudowaniu planowanych, małych zbiorników retencji 
mogą byd wykorzystane do lokalnej produkcji energii elektrycznej, bądź jako 
źródło napędu mechanizmów indywidualnych. 

- Stałe wiatry na obszarze gminy można wykorzystad dla budowy elektrowni 
wiatrowych, lecz z wykluczeniem lokalizacji wiatraków na obszarze Parku 
Krajobrazowego Puszczy Solskiej, ograniczenie dotyczy także Roztoczaoskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którym dopuszcza się budowę elektrowni 
niepowodujących znaczącego oddziaływania na środowisko. Na pozostałym 
terenie mogą byd budowane elektrownie dowolnej wielkości, dla których będzie 
wymagane sporządzenie planu miejscowego, w celu ustalenia ograniczeo w 
użytkowaniu terenu dla masztów wyższych niż 30m. 

- Dobre nasłonecznienie sprzyja produkcji energii słonecznej dla gospodarki 
cieplnej, szczególnie w zabudowie zagrodowej gdzie można stworzyd na bazie 
elementów technologicznych odpowiednie, powtarzalne fragmenty 
architektoniczne na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, 

- Liczne podmokłe łąki mogą byd wykorzystane zastępczo dla rolniczej produkcji 
wierzby energetycznej, na biomasę, jako paliwa odnawialnego. 

 

12) Dopuszcza się prowadzenie na terenie gminy badao geotechnicznych związanych 
z poszukiwaniem nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Eksploatacja odkrytych 
złóż może się odbywad z zachowaniem przepisów odrębnych. 

 

9. Obszary, na których lokalizowane bodą inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu lokalnym 
 

Założenia strategii rozwoju miasta i gminy nie przewidują na najbliższy okres 
znaczących inwestycji celu publicznego wymagających wyznaczenia obszarów w 
Studium. 
 

W rozdziale infrastruktury wskazano możliwośd budowy nowych ujęd wody 
głębinowej. W Studium nie wskazuje się ich lokalizacji, która może byd wybrana w 
oparciu o zapotrzebowanie danej miejscowości i poprzedzona badaniami 
hydrogeologicznymi. 
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10.Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym 
 

W oparciu o ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego bez ujęcia w zadaniach rządowych i wojewódzkich, a także w oparciu 
o porozumienie międzygminne należało uwzględnid w Studium gminnym 
następujące zadania z zakresu ponadlokalnego: 

- modernizacja drogi wojewódzkiej 863 Kopki - Cieszanów - bez uściślenia zakresu - 
Studium wskazuje odcinek: granica gminy - Nowy Lubliniec, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej 864 Nowy Lubliniec - Żuków. W Studium 
wskazuje się dostosowanie do przejęcia ruchu drogi wojewódzkiej 863 z odcinka 
Cieszanów - Nowy Lubliniec na zasadzie obwodnicy miasta Cieszanów, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec, na odcinku Dachnów - 
Żuków w tym obwodnica Cieszanowa ustalona obowiązującym miejscowym 
planem, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej 866 Dachnów - Krowica - granica paostwa, na 
odcinku Dachnów - Lubaczów, 

- budowa linii 400 kV Widełka - Jarosław – Zamośd 

- planowana regulacja rzek i potoków, z budową dwóch zbiorników retencyjnych, 

- włączenie gminy Cieszanów wraz z powiatem Lubaczowskim do współpracy z 
Zakładem Utylizacji Odpadów w Młynach gm. Radymno w zakresie gospodarki 
odpadami. Dotyczy inwestycji na terenie miasta i gminy Cieszanów. 

 

11. Obszary, dla, których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

 

1) Ustalone w rozdziałach 3-9 kierunki zagospodarowania nie wskazują 
jednoznacznego obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W Studium ustala się potrzebę sporządzania takich planów dla: 

 

a) terenu usługowo-produkcyjnego w Cieszanowie, 
b) terenów rekreacyjnych w Starym Lubliocu, 
c) zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Nowym Siole, 
d) stref ekspozycji obiektów zabytkowych - według wskazao organu 
konserwacji zabytków. 
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2) Ustala się obowiązek sporządzenia planów miejscowych na podstawie 
przepisów odrębnych: 

 

a) budowa i rozbudowa cmentarzy (ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. Dz. U. z 2000 r. nr 23 poz. 295 ze 
zmianami), 

b) budowa lub przebudowa na terenach rolnych i leśnych powodująca 
zmianę przeznaczenia terenu na cele nierolnicze lub nieleśne z warunkiem 
uzyskania zgody (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych, tj. Dz. U. z 2004r. nr 121 poz. 1266 ze zmianami) 

c) budowa lub rozbudowa instalacji produkcyjnych lub magazynowych 
wymagających ustanowienia strefy przemysłowej (ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze 
zmianami). 

 

12.Obszary narażone na niebezpieczeostwo powodzi i usuwania się mas 
ziemnych 
 

Opracowana w 1999 r. przez gminę analiza obszarów zagrożonych powodzią w 
gminie Cieszanów, wskazuje, że nie było na tym terenie istniejącej zabudowy 
osadniczej z zagrożeniem. Wyłącza się również obecnie z zabudowy takie tereny. 
Najwięcej terenów zalewowych tworzą rzeki Wirowa ze swoim dopływem 
Łówczanką oraz najdłuższa Brusienka płynąca tuż obok rozproszonej, lecz 
niezagrożonej zabudowy. 

 

Lokalne zagrożenie występuje na terenie miejscowości Dachnów, na terenie 
niezabudowanym w korycie dopływu rzeki Sołotwy należącej do zlewni rzeki 
Lubaczówki. 

 

Tereny zalewowe oznaczono graficznie na rysunku Studium. 

 

Wskazuje się potrzebę zachowania korytarza ekologicznego na odległości 15m od linii 
brzegowych wszystkich istniejących rzek. Korytarz spełnia rolę ochrony przyrodniczej 
rzeki, ale także ogranicza zabudowę i zagospodarowanie terenów przyległych. 

 

Taką samą odległośd należy zachowad od ustalonej w planie miejscowym lub w 
postępowaniu realizacyjnym granicy zalewu terenu wodą powodziową. 

 



32 
 

Elementem ochrony przeciwpowodziowej będą planowane w planie wojewódzkim 
dwa zbiorniki małej retencji na rzece Brusience i jeden na rzece Wirowa, 
zlokalizowane w rejonie rozlewisk powodziowych. 

 

Dolinę potoku bez nazwy, wśród zachodniej zabudowy osadniczej wsi Dachnów 
należy zabudowad zbiornikiem kaskadowym dla retencji i energetyki. 

 

13. Polityka przestrzenna gminy 
 

Uchwalenie Studium, zobowiązuje władze samorządowe gminy do prowadzenia 
polityki związanej z zapewnieniem realizacji zawartych w nim ustaleo. 

1) W zakresie gospodarowania przestrzenią, zgodnie z ustaleniami Studium, 
należy sukcesywnie powiększad zasoby gruntów komunalnych, głównie w 
miejscowościach Cieszanów, Dachnów i Kowalówka. 

2) W zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków należy współpracowad z 
organami administracji ponadlokalnej i organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wspólnego planowania i realizacji inwestycji. 

3) W rozwoju komunikacji i infrastruktury oprócz wkładu własnych środków 
należy wykorzystywad wszelkie możliwe dotacje i programy współpracy 
krajowej i zagranicznej. 

4) Dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, należy zawrzed 
odpowiednie umowy. 

5) Sporządzanie planów miejscowych zarówno obligatoryjnych jak i wynikających 
z potrzeb gminy należy traktowad jako priorytetowe zadanie własne gminy. 

6) W porozumieniu z gminami sąsiednimi i przy wykorzystaniu funduszy 
zewnętrznych należy dążyd do rozwoju turystyki na bazie komunikacji między 
regionalnej, warunków wodnych i czystego środowiska. Turystyka powinna 
stad się najważniejszą szansą rozwoju. 

 

14. Opis rysunku Studium 
 

Rysunek sporządzony techniką elektroniczną w podstawowej skali 1: 25 000. W skali 
1: 50 000 tworzone będą kopie jako wygodne formaty, jednakowo czytelne. 
 



33 
 

Elementów liniowych i powierzchniowych oznaczających wskazywane 
zagospodarowanie nie należy odczytywad kartometrycznie, lecz jako oznaczenia 
orientacyjne. Wielkośd błędu liniowo może sięgad 10~50m. 
 

Dokładnośd lokalizacji należy osiągnąd w trybie planów miejscowych i decyzji o 
warunkach zabudowy. 
 

Symbole literowe opisane w tekście dotyczą tylko niektórych terenów, zgodnie z 
oznaczeniami rysunku i w tekście. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Zmiana Studium przyjęta Uchwałą Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 października 2011 r. 

oznaczona kursywą. 

 


