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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

0. Wstęp 

*2) Niniejsze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łańcut zwane dalej „Studium" zostało opracowane zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15. poz. 139 z późn. 
zmianami) zwanej dalej „ustawą o z. p." i w oparciu o Uchwałę Nr VIII/67/99 Rady Gminy 
Łańcut z dnia 30.03.1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium (Uchwała stanowi 
załącznik do opracowania). Elaborat Studium składa się z dwu części: 

 cz. studialnej (niepodlegającej procesowi zatwierdzania) - zwanej pomocniczą 

 cz. właściwej - (zatwierdzanej) - będącej końcowym dokumentem Studium.  
Część pomocnicza - archiwizowana w Urzędzie Gminy zawiera: 

 materiały wejściowe obejmujące opracowania wstępne sporządzone poprzedzające takie 
jak: „Studium Przyrodnicze Gminy Łańcut" i „Studium Wartości Kulturowych i Krajobrazu 
Gminy Łańcut" oraz opracowanie przyjęte uchwałą Rady Gminy „Strategia rozwoju Gminy 
Łańcut" 

 materiały proceduralne związane z ustanowieniem zespołu projektowego i całość 
korespondencji Zarządu i Rady Gminy prowadzonej w toku opracowania Studium 

 wnioski instytucji opiniujących, organizacji pozarządowych oraz indywidualne wnioski od 
społeczeństwa wraz z przeprowadzoną analizą 

 opinie uzyskane w trybie art . 6 ust. 3 ustawy o z. p. wraz z przeprowadzoną analizą 

 opracowanie studialne zespołu autorskiego nazwane „uwarunkowaniami" – sporządzone 
w trybie art. 6 ust. 4 ustawy o z. p. 

 
Część „zatwierdzana" – opracowana przez zespół autorski w trybie art. 6 ust. 5 z 

uwzględnieniem art. 1 ust. 2. ustawy o z. p. stanowi podstawowy dokument Studium. (Uchwała 
zatwierdzająca Studium na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o z. p. stanowić będzie załącznik do 
opracowania). 

Część „zatwierdzana" składa się z dwóch integralnie powiązanych opracowań: 
I - części opisowej 
II - części rysunkowej, w której skład wchodzą: 
Rysunek Nr 1 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Struktura funkcjonalno-przestrzenna z 
elementami polityki przestrzennej 
 
Rysunek Nr 2 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Infrastruktura techniczna i komunikacja Art. 6 
ust. 7 ustawy o z. p. stanowi : ,,Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy 
do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu". Celem Studium w 
myśl art. 6 ust. 1 ustawy o z. p. jest między innym i określenie polityki przestrzennej gminy. 
Treść art. 18 ust. 2 pkt 2a wyjaśnia hierarchiczne związki między Studium a miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego oraz procedury związane z ich uchwalaniem.  
 
Niniejsze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łańcut zwane dalej „Studium" zostało opracowane w oparciu o Uchwałę Nr VIII/67/99 Rady 
Gminy Łańcut z dnia 30.03.1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium i zmienione w 
oparciu o Uchwałę Nr XXXII/307/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut. Aktualny tekst został opracowany w 
oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r., 
zmieniającą Uchwałę Nr XLV/430/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia II-giej częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Sporządzenie niniejszej II-giej zmiany studium wynikało z konieczności 
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aktualizacji treści studium pod kątem bieżących potrzeb poprzez określenie kierunków 
rozwoju, w tym rozwoju społeczno-gospodarczego, a także wiązało się z dostosowaniem 
dokumentów planistycznych do obowiązujących przepisów prawa. 
 
Zawartość niniejszego dokumentu jest zgodna z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 
r. nr 118 poz. 1233). 
 
Niniejsza zmiana obejmuje 4 sołectwa: Głuchów, Kraczkowa, Rogóżno i Sonina, w granicach 
wskazanych na załączniku graficznym nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Łańcut 
z dnia 30 stycznia 2018 r. II-ga częściowa zmiana studium obejmuje w całości tereny objęte 
częściową zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
uchwaloną Uchwałą nr XLV/428/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. W związku 
z powyższym wszystkie zapisy i ustalenia ww. częściowej zmiany studium tracą moc, a 
obowiązujące stają się zapisy i ustalenia niniejszej II-giej częściowej zmiany studium. 
 
*3) Kolejna III zmiana studium, do której przystąpiono uchwałą Nr XIV/155/2019 Rady Gminy 
Łańcut w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut, obejmuje sołectwo Handzlówka 
w granicach wskazanych na załączniku graficznym nr 1 do uchwały. III zmiana studium 
obejmuje w całości teren objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, przyjęte uchwałą Nr XXVI/229/2001 Rady Gminy w Łańcucie z dnia 
6 czerwca 2001 r. W związku z powyższym wszystkie zapisy i ustalenia ww. dotyczące 
obszaru objętego III zmianą studium tracą moc, a obowiązujące stają się zapisy i ustalenia 
niniejszej III zmiany studium. 
 
Zawartość niniejszego dokumentu jest zgodna z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233).* 
 
0.1 Częściowa zmiana studium. Na przełomie 2013 r. i 2014 r. została sporządzona 
częściowa zmiana studium na podstawie uchwały Nr XXXII/307/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 
12 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut, zgodnie z art. 27 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 
i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), zwana dalej zmianą. 

 

Zmiana obejmuje 6 obszarów położonych w miejscowości Głuchów, wyróżnionych na 
ujednoliconym rysunku studium oznaczeniami zmiany studium P,U 1.1, MN 1.1, MN 1.2,  
MN,U 1.1, R 1.1, ZP 1.1, MR 1.1 oraz odpowiednio w części graficznej uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego wym. terenów. Na ujednoliconym rysunku Nr 2 pt. 
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego - infrastruktura techniczna i komunikacja w skali 
1:25 000" wyznaczono fragmenty dróg publicznych gminnych do obsługi terenów MN,U 1.1,  
R 1.1. 
Treść merytoryczna i forma zmiany zostały dostosowane do przepisów art. 10 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ww. rozporządzenia.* 
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1. Ogólne informacje o gminie Łańcut 

 Województwo Podkarpackie 

 Powiat Łańcut 

 Gmina Łańcut jest członkiem dobrowolnego Związku Komunalnego „Wisłok"  

 Gmina składa się z 9 wsi wydzielonych ewidencyjnie. 
 

1.1 Ludność ogółem 20144 mieszkańców (stan na 1 stycznia 2000 r.)  

 

1.2 Powierzchnia ogólna 10662 ha w tym użytki rolne 8.317 ha 

 

1.3 Wody podziemne 

Na obszarze Gminy Łańcut istnieje udokumentowany i zatwierdzony Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych GZWP Nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów" 
 

1.4 Rzeki i wody otwarte 

Obszar Gminy Łańcut leży w zlewni rzeki Wisłok, lecz bez jej przepływu. Przez teren gminy 
przepływają tylko małe rzeki i potoki o nazwach Sawa, Kosinka, Graniczny i Kraczkowski oraz 
drobne ich dopływy. 
 

1.5 Komunikacja drogowa 

 droga Krajowa Nr 4 Zgorzelec - Korczowa należąca do trasy międzynarodowej E-40 - 
przebiega odcinkowo na północnym obrzeżu gminy w kierunku wschód-zachód. Droga ma 
charakter tranzytowy z dużym udziałem ruchu ciężarowego 

 drogi wojewódzkie nr 877 Leżajsk-Łańcut-Szklary i nr 881 Łańcut-Kańczuga-Żurawica 

 drogi powiatowe w ilości 12 o łącznej długości 45,591 km w tym o nawierzchni utwardzonej 
45,167 km 

 dróg gminnych jest 26 o łącznej długości 47 km 
 
1.6 Na wszystkich drogach powiatowych, wojewódzkich i na drodze krajowej kursuje regularna 

komunikacja autobusowa dalekobieżna i podmiejska z miasta Łańcuta. 

 

1.7 Zaopatrzenie w wodę 

- zaopatrzenie w wodę odbywa się z sieci lokalnych we wszystkich wsiach zasilanych z 15 
studni w 5 miejscowościach: Albigowa, Głuchów, Handzlówka, Kosina i Kraczkowa. Łączna 
wydajność ujęć wynosi 4840 m3/dobę; wskaźnikowo - 0,217 m3/dobę dla mieszkańca. 
 

1.8 Kanalizacja sanitarna 

Tylko 3 wsie - Głuchów, Sonina i Wysoka posiadają sieć kanalizacji komunalnej. Wszystkie 
miejscowości realizują budowę sieci kanalizacyjnych w różnym stopniu zaawansowania. Dwie 
wsie posiadają aktualnie koncepcję przedprojektową skanalizowania obszaru. 
 
*2) Obszary objęte II-gą częściową zmianą *3)oraz III zmianą* studium posiadają dobrze 
rozwiniętą sieć kanalizacyjną. Wszystkie miejscowości zlokalizowane na obszarze 
opracowania należą do powierzchni obszaru skanalizowanego.* 
 

1.9 Gazownictwo 

Wszystkie miejscowości w gminie są zgazyfikowane przewodową siecią gazu ziemnego. 
Przez teren gminy przebiega tranzytowo 5 gazociągów wysokoprężnych. Niezależnie istnieje 
duża sieć wysokoprężnych gazociągów kopalnianych.  
*2) Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium znajdują się odwierty gazowe, a gaz 
odprowadzany jest do kopalnianych przepompowni i pomiarowni za pomocą istniejących 
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gazociągów. PGNiG – Oddział w Sanoku posiada również Zakład gazowniczy z podziemnym 
zbiornikiem gazu ziemnego, zlokalizowany we wschodniej części gminy. Lokalizacja zbiornika 
wyznacza jednocześnie strefę ograniczonego użytkowania terenu. * 
 

1.10 Energetyka 

Na terenie gminy istnieją linie energetyczne tranzytowe WN 110 kV. Obszar gminy jest 
uzbrojony w sieć energetyczną SN 15 kV zasilaną z GPZ „Łańcut" w Głuchowie. Wszystkie 
jednostki osiedleńcze posiadają energię elektryczną. 
 

1.11 Telekomunikacja 

Cały obszar gminy Łańcut jest objęty sprawną siecią przewodową Telekomunikacji Polskiej 
S.A. *2) Ponadto, na terenie objętym II-gą częściową zmianą *3)oraz III zmianą* studium 
działają operatorzy wszystkich sieci komórkowych.* 
 

1.12 Infrastruktura społeczna 

W gminie funkcjonuje szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły zawodowe: 

 Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Albigowej 

 Zespół Szkół Rolniczych w Wysokiej 

 Opieka zdrowotna -wyłącznie w zakresie podstawowym 

 Teren gminy pełni w dużej mierze rolę „sypialni" dla miasta Łańcuta, dlatego statystycznie 
wykazuje najlepsze w powiecie cechy mieszkań o dużej powierzchni i dobrze 
wyposażonych. 

 

1.13 Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

 Gmina Łańcut należy do największych gmin w Województwie Podkarpackim zarówno pod 
względem powierzchni, jak i zamieszkującej ją ludności. Gmina należy również do 
najstarszych (powiązana historycznie z miastem Łańcut). Najdawniejsza i nadal główna 
funkcja gminy to rolnictwo i sadownictwo. Powierzchnia gminy przeznaczona pod tego typu 
działalność wynosi 83% z czego przewagę miały grunty I i III klasy o bardzo wysokich 
wskaźnikach wydajności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, powodowanej również dobrym 
klimatem 

 Działalność gospodarcza pozarolnicza to rzemiosło, drobny przemysł i handel. 
 
1.14 Uwarunkowania wewnętrzne dla rozwoju gminy wynikające z opracowania I etapu 
„Studium" 

 Duże zaangażowanie społeczeństwa gminy w jej rozwój i aktywny udział społeczeństwa w 
pracach Rady Gminy i Zarządu oraz w pracach organizacji pozarządowych jak na przykład 
w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi. 

 Wzorowo i konsekwentnie prowadzona polityka i gospodarka przestrzenna gminy w 
zgodzie z wytycznymi dotychczasowych planów miejscowych. 

 Duże rezerwy terenów pod zabudowę i rozwój infrastruktury (bez konieczności zajmowania 
nowych - znacznych obszarów) 

 Wysokiej klasy grunty pozwalające na dalszą intensyfikację i modernizację rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej 

 Układy ruralistyczne o wysokich walorach historycznych z występowaniem dużej ilości 
obiektów zabytkowych oraz czytelnym stopniowaniem stref ochrony konserwatorskiej 

 Własność gruntów - w większości prywatna ograniczająca działalność w realizacji 
inwestycji publicznych. Brak większych kompleksów gruntów własności komunalnej, 
ograniczający wpływ gminy na rynek nieruchomości. 

 
1.15 Uwarunkowania zewnętrzne dla rozwoju gminy wskazane w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 
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 Położenie gminy Łańcut w układzie głównego pasma konurbacji województwa 
podkarpackiego i dodatkowo w środkowej części obszaru województwa stwarza korzystne 
warunki rozwoju. 

 Magistrala kolejowa dostępna ze stacji Łańcut i trzech przystanków osobowych 

 Droga krajowa Nr 4 z ruchem międzynarodowym trasy „E-40" dostępna przez korzystny 
układ dróg wojewódzkich i powiatowych. 

 Drogi wojewódzkie i powiatowe pozwalają na dogodne połączenie z obszarem regionu. 

 Gazociągi wysokoprężne przebiegające tranzytem, pozwalają na nieograniczony pobór 
gazu ziemnego w całej gminie. 

 Sąsiedztwo dwu położonych na obrzeżach gminy GPZ 110/15 kV pozwala na rozbudowę 
sieci i linii SN 15 kV i zwiększenie poboru mocy. 

 

2. Kierunki ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego 

Szczegółowe uwarunkowania związane ze stanem przyrody, zasobów naturalnych i 
krajobrazu opisano w materiałach i opracowaniach l-szej części niniejszego Studium.  
 
*2) Szczegółowe uwarunkowania związane ze stanem przyrody, zasobów naturalnych i 
krajobrazu dla obszaru niniejszej II-giej częściowej zmiany studium opisano w „Opracowaniu 
ekofizjograficznym dla potrzeb sporządzenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut”.* 
 
*3) Szczegółowe uwarunkowania związane ze stanem przyrody, zasobów naturalnych 
i krajobrazu dla obszaru niniejszej III zmiany studium opisano w „Opracowaniu 
ekofizjograficznym dla potrzeb sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut”.* 
 

2.1 Krajobrazy chronione 

 
Obszar stanowiący ok. 10% powierzchni gminy w jej południowej części obejmuje 

większą część wsi Handzlówka i należy do ,,Hyżniańsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu" ustanowionego Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Rzeszowskiego z 14.07 1992 
roku Przepisy szczególne wynikające z wymienionego rozporządzenia ustalają kierunki 
zagospodarowania przestrzennego na zasadzie ochrony istniejącego krajobrazu utworzonego 
przez przyrodę i nawarstwienie historyczne działalności człowieka należące zarazem do 
dziedzictwa kulturowego. W otoczeniu istnieją tereny o równie wysokich walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych, które to tereny należałoby włączyć do systemu krajobrazów 
chronionych. Zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze nie powinny znacząco wpływać na 
środowisko przyrodnicze ani nie stanowić dominant krajobrazowych. 
 

*2) 2.1a Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego dla obszaru II-giej częściowej zmiany *3) oraz III 

zmiany* studium. 

 
W celu uzupełnienia istniejących systemów ochrony przyrody i krajobrazu obszaru objętego II-
gą częściową zmianą oraz studium w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Podkarpackiego zakłada się utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Pogórza Dynowskiego, którego fragment będzie obejmował swym zasięgiem tereny położone 
na obszarze sołectwa Kraczkowa. Obszar ten ma powstać poprzez połączenie istniejących 
Obszarów Chronionego Krajobrazu Hyżniańsko-Gwoźnickiego i Przemysko-Dynowskiego. Na 
terenie projektowanego obszaru obowiązywać będą zasady gospodarowania określone w 
aktach prawnych powołujących obszar i zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 



15 
 

W celu ochrony ekosystemów leśnych Studium określa następujące preferowane zasady 
gospodarowania na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3)oraz III zmianą*  studium: 

 ochronę naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, 

 wspomaganie naturalnych procesów regeneracyjnych w obszarach leśnych, 

 powstrzymanie procesów degradacji stosunków wodnych w lasach, 

 dążenie do sukcesywnej przebudowy struktury gatunkowej zadrzewień, stosownie do 
warunków siedliskowych i presji antropogenicznej, 

 ograniczanie monokultur uwzględniające miejscowe uwarunkowania siedliskowe, 

 zalesienia najsłabszych gleb, 

 utrzymanie mozaiki siedlisk leśnych z terenami otwartymi. 
 

W celu ochrony ekosystemów nieleśnych, flory i fauny Studium określa następujące 
preferowane zasady gospodarowania na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3)oraz 
III zmianą* studium: 

 zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszych fragmentów ekosystemów nieleśnych 
z rzadkimi i zagrożonymi populacjami gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków, 

 zachowanie naturalnych cech siedliskowych, 

 preferowane stosowanie zieleni rodzimych gatunków roślin, 

 ochrona szaty roślinnej łąk i polan śródleśnych. 
 

W celu ochrony rzek i cieków wodnych Studium określa następujące preferowane zasady 
gospodarowania na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3)oraz III zmianą* studium: 

 porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach zainwestowanych, 

 prowadzenie inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, w tym 
poprzez ochronę ujęć wody, 

 pełną ochronę przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych, 

 budowę filtrów biologicznych wzdłuż cieków wodnych, 

 prowadzenie elementów systemów melioracyjnych nienaruszających stosunków gruntowo-
wodnych, 

 zapewnienie ciągłości cieków wodnych, 

 wprowadzenie i pozostawienie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż koryt rzek, 

 ochronę starorzeczy, 

 pozostawienie na terenach dolinnych podmokłych obszarów łąkowych. 
 

W celu ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego Studium określa następujące 
preferowane zasady gospodarowania na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3)oraz 
III zmianą* studium: 

 przeciwdziałanie degradacji krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego poprzez właściwą 
lokalizację nowych obiektów i zespołów urbanistycznych, 

 kształtowanie regionalnego wyrazu architektonicznego osadnictwa, 

 odtworzenie i eksponowanie w układach ruralistycznych historycznych dominant 
architektonicznych, punktów, ciągów i osi widokowych, 

 dbałość o zachowanie powiązań widokowych, panoram i dominant wartościowych obiektów i 
zespołów z krajobrazem, 

 porządkowanie przestrzeni w sposób prowadzący do eksponowania obiektów zabytkowych 
w krajobrazie kulturowym, 

 staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz, w tym krajobraz kulturowy oraz jej realizacja 
w nawiązaniu do zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach.** 

 
 

2.2 Obszary górnicze gazu ziemnego. 

Na terenie Gminy Łańcut ustanowione są dwa obszary *2) i tereny* górnicze związane 
z wydobyciem gazu ziemnego: 
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 W środkowej części gminy, *2) w tym na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium* 
funkcjonuje obszar związany z koncesją pod nazwą „*2) Husów-Albigowa-Krasne-1" GZ 
4611* ustanowiony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa Nr GOsm/2406/C/94 z dnia 26.08.1994 roku *2) (z późniejszymi zmianami), na 
terenie którego znajdują się odwiert czynny, odwierty zlikwidowane oraz gazociąg, którego 
fragment przebiega poza terenem górniczym. * 

 W północnej części wsi Głuchów, pod nazwą „Smolarzyny" funkcjonuje obszar związany z 
koncesją, ustanowiony decyzją MOŚZNiL Nr GOsm/2802/C/94 z dnia 26.08.1994 roku *2) 
(z późniejszymi zmianami). * 

 
*2) Poza wskazanymi powyżej terenami górniczymi znajdują się zlikwidowane odwierty 
poszukiwawcze będące w zarządzie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. - 
Oddział w Sanoku. 
 
Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium ustala się obowiązek zachowania stref, 
w granicach których zakazuje się lokalizacji zabudowy: 

 o promieniu 50 m od czynnych odwiertów, 

 o promieniu 5 m od zlikwidowanych odwiertów, 

 stref kontrolowanych gazociągów o szerokości określonej w przepisach odrębnych. 
 
Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 
remonty i rozbiórkę istniejących urządzeń oraz budowę nowych urządzeń w ramach zasięgu 
stref wolnych od zabudowy związanych z eksploatacją gazu ziemnego. 
 
Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium dopuszcza się prowadzenie dalszych 
prac poszukiwawczych, tj. badań geofizycznych, wierceń za ropą i gazem, realizację inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem odkrytych zasobów oraz ich eksploatację. Prace te mogą 
być prowadzone jedynie na podstawie koncesji poszukiwawczej i w uzgodnieniu z 
odpowiednim organem administracji państwowej.* 
 
*3) Na obszarze objętym III zmianą studium nie występują obszary i tereny górnicze związane 
z wydobyciem gazu ziemnego.* 
 
 
W obrębie tych obszarów obowiązują przepisy prawa szczególnego geologiczno-górniczego. 
Polityka przestrzenna gminy wymaga ścisłej współpracy z Okręgowym Urzędem Górniczym w 
Krośnie. 
Przy wschodniej granicy wsi Albigowa, na podstawie koncesji MOSZNiL Nr Dge I EZI 487-
5485/99 Polskie Górnictwo Nafty i Gazu - Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku 
prowadzi bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w Podziemnym Magazynie Gazu 
„Husów'. Urządzenia tłoczne i części strefy ograniczonego użytkowania terenu znajdują się na 
terenie wsi Albigowa. Wielkość i rodzaj ograniczeń wymaga uściślenia z uwzględnieniem w 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
[Decyzją Ministra Środowiska z dnia z dnia 4 lipca 2016 r., znak DGK-IV.4741.17.2015.BG, 
została zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inwestycyjna występującego na obszarze 
gminy złoża gazu ziemnego „Husów – Albigowa – Krasne”, określająca jego nowe granice, 
zasoby geologiczne wraz z kategorią rozpoznania złoża, warunki występowania oraz 
możliwości wydobycia węglowodorów ze złoża. Granice złoża zostały oznaczone linią 
przerywaną koloru fioletowego na rysunku pn. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna.]ZWP1 
 

                                                           
[]ZWP Oznaczenie ustaleń wprowadzonych Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Podkarpackiego 
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2.3 Obszary górnicze surowców budowlanych. 

Drugim surowcem naturalnym są złoża surowców ilastych oraz glin i pyłów 
wykorzystywanych do produkcji cegieł. Złoża posiadają koncesjonowane obszary górnicze: 

 Cegielnia „Wysoka" na podstawie decyzji UW-Rzeszów Nr OS-ll-7514/6/98 z dnia 
11.03.1998 roku.  

 Cegielnia „Albigowa" na podstawie decyzji UW-Rzeszów Nr OS-ll-7514/5/96 z dnia 
27.08.1996 roku. 

Poza w/w cegielniami występują małe cegielnie produkujące na potrzeby własne właścicieli. 
W cegielniach tych specyficzny problem stanowią nierekultywowane wyrobiska. Sprawa ta 
wymaga uregulowania w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 
*3)2.3a Obszary osuwisk oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

Na obszarze III zmiany studium, w miejscowości Handzlówka zlokalizowany jest teren 

zagrożony osuwaniem się mas ziemnych nr 8844, zewidencjonowanych w ramach 

ogólnopolskiego projektu pn.”System Osłony Przeciwosuwiskowej” (SOPO) realizowanego 

przez Państwowy Instytut Geologiczny”.* 

2.4 Wody podziemne 

Wzdłuż północnej granicy gminy znajduje się obrzeże Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 425 „Dębica-Rzeszów-Stalowa Wola" ze strefą ochrony sanitarnej, zatwierdzonego decyzją 
MOSZNiL Nr KDH-I/013/6037/97 z dnia 18.07.1997 r. 

 

W granicach zbiornika i jego strefy ochronnej obowiązują ograniczenia dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego. 
Cały obszar gminy należy uznać za wodonośny. Świadczą o tym istniejące w różnych rejonach 
wydajne ujęcia wody. Ujęcia te po ich rozbudowie będą nadal głównym źródłem zaopatrzenia 
wodociągów komunalnych. 
 
*2) *1) Obszary oznaczone symbolami P,U 1.1 i ZP 1.1, położone są w granicach 
proponowanego terenu ochrony pośredniej ujęcia wód dla wodociągu w Głuchowie. W 
zagospodarowaniu i użytkowaniu wymienionych terenów należy uwzględnić ograniczenia i 
zalecenia jakie obowiązywać będą w jej granicach, po zatwierdzeniu proponowanej strefy 
ochrony pośredniej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej*. 
*2) Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 
10 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej, ustanowiona została strefa ochronna ujęcia wody 
podziemnej w Głuchowie obejmująca teren ochrony bezpośredniej obejmujący obszar o 
powierzchni 0,14 ha oraz teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 247,21 
ha (teren ochrony pośredniej I rzędu – 42,10 ha, teren ochrony pośredniej II rzędu – 205,11 
ha). Gospodarowanie terenami zlokalizowanymi w strefie ochronnej ujęcia wody należy 
prowadzić w sposób przewidziany na mocy ww. Rozporządzenia z uwzględnieniem zawartych 
w nim ograniczeń w planowanym użytkowaniu terenu. 
Ponadto na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium strefy ochrony ujęć wód 
podziemnych posiadają także ujęcia zlokalizowane w miejscowości Kraczkowa (3 ujęcia). 
Strefy ochrony wód obejmują tereny Kraczkowej oraz częściowo Rogóżna (strefa ujęcia 
Albigowa zlokalizowanego poza obszarem II-giej częściowej zmiany studium). Lokalizację 
stref ochrony bezpośredniej, pośredniej oraz pośredniej I rzędu i pośredniej II rzędu od ujęć 
wód wskazano na rysunku studium. * 
 
Liczne źródliska wód podskórnych zostały odwodnione siecią drenarską. Tereny 
zmeliorowane powinny pozostać w użytkowaniu rolniczym lub leśnym, a w wypadku 
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przeznaczenia pod zabudowę należy zapewnić ochronę układu melioracyjnego przed 
zniszczeniem. 
 

2.5 Wody powierzchniowe. 

Gmina Łańcut leży w zlewni rzeki Wisłok płynącej poza obszarem gminy w odległości 2-3 km 
od północnej granicy. 
Na obszarze gminy istnieją liczne rzeczki i potoki prowadzące pośrednio lub bezpośrednio 
wody w stronę rzeki Wisłok. Większość źródlisk początkowych znajduje się w południowej 
części gminy. Wszystkie rzeki i potoki wraz z ich źródliskami należy chronić w procesie 
zagospodarowania przestrzennego przyległych terenów.  
*2) W zlewni rzeki Wisłok wyznaczono 64 jednolite części wód powierzchniowych (jcwp). Na 
obszarze II-giej częściowej zmiany studium zostały zidentyfikowane 3 jednolite części wód 
powierzchniowych. * 
Tylko jedna rzeka - Sawa posiada lokalny monitoring czystości wód powierzchniowych poniżej 
wsi Albigowa. Z pomiarów wynika, że rzeka prowadzi wody pod każdym względem 
pozaklasowe (NON). Ze względu na ten proces rozpoczęto niedawno budowę jednolitego 
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, należy się spodziewać, że również pozostałe 
rzeki i potoki gminy mają taką samą czystość. 
Problemy powodziowe stwarza rzeka Wisłok *2) wraz z jej dopływem – rzeką Sawą*. Obszar 
zalewu wodami Q1% sięga na północne obrzeża gminy we wsiach Głuchów, Kosina i 
Rogożno. Orientacyjna rzędna zwierciadła wody Q1% w rejonie Rogożna sięga 185,0 m 
n.p.m., a w rejonie Głuchowa około 189,5 m n.p.m. Poziom wody Q5% układa się około 1,0 m 
niżej. Na terenach zagrożonych wodą Q1% i Q5% nie należy lokalizować żadnej stałej 
zabudowy. 
 
*1) Wg studium pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka" sporządzonego 
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie obszary oznaczone 
symbolami MN 1.1, MN 1.2 w całości, a obszar MN,U 1.1, R 1.1 w części oznaczonej 
symbolem R 1.1 położone są na terenach szczególnego zagrożenia zalewaniem wodami 
powodziowymi Q1%. Teren R 1.1 wyłącza się z jakiejkolwiek zabudowy, natomiast na 
terenach MN 1.1 i MN 1.2 ze względu na stosunkowo niewielką głębokość zalewu 
powodziowego nie przekraczającą 0,10 m i występowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy czym należy dostosować poziom 
parterów lokalizowanych budynków do rzędnej Q1%.* 
 
*2) Na obszarze opracowania występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
obejmujące: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) od Wisłoka, pokazane na mapach 
zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, 

 obszary położone w zasięgu zalewu wodą Q1% od Sawy pokazane w opracowaniu pn. 
„Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka”, stanowiącym I etap studium 
ochrony przeciwpowodziowej, sporządzonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie. 

 

Na obszarach tych obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia określone  
w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią. 

Ponadto na obszarze opracowania wyznaczone zostały obszary, zgodnie z mapami 
zagrożenia powodziowego, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od Wisłoka 
jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%). 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary, gdzie prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi od Wisłoka jest niskie i wynosi raz na 500 lat zostały pokazane na 
rysunku studium. 
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Ze względu na ukształtowanie terenu oraz charakter zlewni może dochodzić do podtopień lub 
mniejszych powodzi na lokalnych ciekach, szczególnie w dolinie Sawy w północnej części 
Głuchowa, gdzie dochodzi ona do obniżenia pradolinnego zajmowanego obecnie przez dolinę 
Wisłoka i jego starorzecza oraz w południowej części Soniny, gdzie rzeka Sawa zmienia bieg 
z równoleżnikowego na południkowy i gdzie notowano powodzie historyczne. 
 
Zgodnie z wytycznymi RZGW w Krakowie, wzdłuż cieków wodnych zlokalizowanych na 
obszarze II-giej częściowej zmiany studium należy zachować pasy ochronne o szerokości 
minimum 15 m licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku. Konieczność zachowania 
pasów ochronnych jest niezbędna dla: 

 umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 

 umożliwienia administratorowi cieku prowadzenia robót związanych z utrzymywaniem wód 
i ochroną przeciwpowodziową, 

 zapewnienia przestrzeni dla swobodnego spływu wód powierzchniowych i lodów, 

 ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych. 
 
Część terenów zlokalizowanych na obszarze sołectw Głuchów i Rogóżno znajduje się  
w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. W celu zmniejszenia ryzyka 
powodziowego planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wisłok, których lokalizacja obejmować będzie tereny 
położone poza granicami administracyjnymi gminy wiejskiej Łańcut. Przewidziana w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego inwestycja polegająca na 
realizacji ww. wałów przeciwpowodziowych ograniczy zasięg terenów zagrożenia 
powodziowego na obszarze sołectw Głuchów i Rogóżno. Ponadto w miejscowości Głuchów 
istnieją wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Sawa. 
 
Szerokość pasów ochronnych należy określać w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem wielkości cieku, uwarunkowań siedliskowych, biologicznych 
oraz lokalnych uwarunkowań terenowych.* 
 
*3) Na obszarze objętym III zmianą studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią.* 
 
 
Wszelkie zagospodarowanie tych terenów wymaga wcześniejszej decyzji wodno-prawnej. Dla 
wszystkich rzek i potoków należy zapewnić korytarze ekologiczne szerokości 15 m w obie 
strony od linii brzegowej. W korytarzach ekologicznych nie należy wprowadzać zmian w 
naturalnych warunkach przyrodniczych, wykonywania zagrodzeń utrudniających poruszanie 
się wzdłuż nich - nie należy składować przedmiotów i materiałów mogących zanieczyścić wody 
płynące lub gruntowe oraz mogących wywołać zatory przy przepływie wielkich lub 
katastrofalnych wód. Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu korytarzy wymagają decyzji 
wodno-prawnych.  
 
Istniejące małe stawy wymagają pilnej konserwacji i rekultywacji. W celu właściwego 
wykorzystania istniejących zasobów wód powierzchniowych należy uwzględnić w 
zagospodarowaniu i polityce przestrzennej gminy budowę nowych, prawidłowych obiektów 
małej retencji, z wykorzystaniem istniejących melioracji. 
 
 

2.6 Lasy 

Większość lasów państwowych na terenie gminy Łańcut, należących do Nadleśnictwa 
Kańczuga została uznana za lasy ochronne Zarządzeniem Nr 202 MOŚZNiL z dnia 
28.12.1994 roku. 
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Uchwała Nr XIX/66/83 WRN w Rzeszowie z dnia 20.10.1983 r. ustanawia wszystkie lasy na 
terenie gminy Łańcut - niezależnie od własności - jako ochronne obszary leśne dla miasta 
Łańcuta. Powyższe powoduje znaczne ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu lasu. 

Teren gminy Łańcut należy do najmniej zalesionych w powiecie i województwie. Lasy i 
zalesienia stanowiły zaledwie 6% powierzchni ogólnej. Wnioskowane przez właścicieli gruntów 
oraz władze gminy tereny przeznaczone do zalesień – pozwolą zwiększyć „lesistość" 
dwukrotnie i uzyskać wskaźnik co najmniej 12% (średni w powiecie). 
Wytyczona w niniejszym Studium granica polno-leśna będzie podstawą do dalszych działań 
terenowo - prawnych, w tym obowiązkowego opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia. 

Wnioskowane zalesienia zgrupowane będą w południowej - górzystej i częściowo 
zalesionej części gminy. Tereny te stykają się w większości z istniejącymi lasami i 
zadrzewieniami oraz są mało przydatne dla produkcji rolnej ze względu na istniejące warunki 
fizjograficzne. Przeznaczone do zalesienia tereny wymagają opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

2.7 Promieniowanie niejonizujące 

Na terenie gminy Łańcut istnieją 3 obiekty związanych z telefonią bezprzewodową 
powodujących promieniowanie niejonizujące (dwa znajdują się w Kosinie, a jeden w 
Kraczkowej).  

*2) Zgodnie z bieżącym wykazem pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium 3 obiekty zlokalizowane 
są w miejscowościach: Głuchów (2 obiekty), Kraczkowa (1 obiekt).* 
Wskaźniki określone decyzyjnie powodują ograniczenia w użytkowaniu terenu powyżej 25 m 
nad poziom terenu w odległości do 85 m od obiektów. Poniżej ustalonej wysokości nie 
występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt, niemniej należy liczyć się z 
ograniczeniami w użytkowaniu terenu. 
Lokalizacje tego typu obiektów oraz ich wpływ na zagospodarowanie przestrzenne powinny 
być oparte wyłącznie o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

2.8 Monitoring czystości powietrza oraz monitoring hałasu i drgań 

Na terenie gminy nie są prowadzone żadne pomiary monitoringowe w tym zakresie 
jednak na podstawie stanu zagospodarowania i użytkowania, można szacunkowo określić 
większość obszaru gminy Łańcut jako czysty, bezpieczny, o dopuszczonym normami poziomie 
hałasu i drgań. 

Przekroczenia dopuszczalnych natężeń mogą występować okresowo wzdłuż drogi 
krajowej Nr 4 i wzdłuż dróg wojewódzkich - głównie w obszarach gęstej zabudowy 
osiedleńczo-usługowej. Przy stałym przekroczeniu natężeń spowodowanych przez ruch 
drogowy w stosunku do zagospodarowania istniejącego wszelkie zabezpieczenia należą do 
zarządcy dróg. Nowe zagospodarowanie ustalone w m.p.z.p. powinno uwzględniać przyszłe 
skażenia. 
 

2.9 Pozostałe problemy ochrony środowiska przyrodniczego 

Dla całego obszaru gminy Łańcut nie stwierdzono innych zasadniczych problemów 
związanych z ochroną środowiska. Niektóre ukierunkowania szczegółowe opisane są w 
dalszych rozdziałach (głównie w rozdziale 8. Infrastruktura techniczna). 
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3. Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury 

Ochroną konserwatorską na terenie gminy Łańcut należy objąć wszystkie elementy 
charakterystyczne dla zespołu zabudowy wsi i związanych z nimi elementów krajobrazu 
naturalnego, do których należy zaliczyć: 
 

 zachowane zabytki kościołów i zespołów kościelnych 

 zachowane zabytkowe zespoły folwarczne 

 zachowane układy ruralistyczne (struktury zabudowy wsi) 

 elementy wtopione w krajobraz (kapliczki, pomniki, figury, cmentarze) 

 stanowiska archeologiczne. 
 

Szczegółowy wykaz zabytków i stanowisk archeologicznych wraz z opisem znajduje 
się w Studium Wartości Kulturowych i Krajobrazu Gminy Łańcut, będącym materiałem 
wyjściowym - integralnym z niniejszym Studium. 
 
*2) Kierunki i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej na obszarze objętym II-gą częściową zmiany *3) oraz III zmianą* studium  
 

Ochrona podstawowych wartości kulturowych na obszarze objętym II-gą częściową 
zmiany *3) oraz III zmianą* studium powinna być prowadzona w oparciu o poniższe zasady: 

 zachowanie i ochrona historycznych układów przestrzennych i zabytków wraz z ich 
otoczeniem, 

 wyznaczenie i oczyszczenie strefy ekspozycji obiektów zabytkowych poprzez ograniczenie 
lokalizacji nowych budynków w ich sąsiedztwie oraz dążenie do zachowania budynków 
istniejących, 

 obowiązek uwzględnienia kontekstu historyczno-przestrzennego w trakcie prac 
modernizacyjnych, 

 eksponowanie walorów historycznego zagospodarowania i elementów symbolicznych, 

 zachowanie i ochrona istniejącej zieleni parkowej i zadrzewień, 

 zachowanie i ochrona historycznych panoram widokowych, 

 uwzględnianie obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, 

 dla obiektów posiadających wartość kulturową lub zabytkową, które nie są objęte ochroną 
na podstawie przepisów odrębnych, zakłada się takie gospodarowanie tymi obiektami w 
planach zagospodarowania przestrzennego, aby dążyć do ich ochrony.* 

 
W związku z powyższym zadaniem polityki przestrzennej gminy będzie wyznaczenie stref 
ochrony konserwatorskiej: 
 

3.1. Strefa „A" pełnej ochrony konserwatorskiej 

 
obejmuje obszary szczególnie wartościowe pod względem historycznym, o dobrze 
zachowanej strukturze układu przestrzennego. W strefie tej zakłada się bezwzględny nakaz 
spełniania wymagań konserwatorskich. Na terenie gminy Łańcut 10 terenów wymaga 
ustanowienia tego typu strefy, szczegółowy opis stref zawarty jest w „Studium wartości 
kulturowych". 

 A-1 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Kraczkowej i obejmuje Kościół p.w. Św. 
Mikołaja, plebanię, stajnię, stodołę, piwnicę, wikarówkę, bramkę z ogrodzeniem oraz teren 
plebani ze starodrzewiem, 

 A-2 dotyczy dawnego zespołu folwarcznego w Albigowej i obejmuje następujące obiekty 
rządcówkę z budynkiem gospodarczym, kuźnię, stajnię końską, spichlerz, dwie stodoły, 
budynek gospodarczy, kuźnie (obecnie garaże), bramy wjazdowe i starodrzew. 

 A-3 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Albigowej i obejmuje kościół parafialny p.w. 
N.M.P., plebanię, wikarówkę, budynek gospodarczy, kaplicę z figurą NMP z ogrodzeniem, 
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cztery figury Chrystusa, św. Jana Nepomucena, św. Antoniego i Matki Bożej oraz 
starodrzew wokół kościoła i nad potokiem. 

 A-4 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Handzlówce i obejmuje Kościół p.w. 
Apostołów Piotra i Pawła, stara plebania oraz starodrzew otaczający kościół i drogę 
dojazdową. 

 A-5 dotyczy starego zespołu folwarcznego w Wysokiej i obejmuje rządcówkę, budynek 
gospodarczy przy rządcówce, stajnia, obory, stodoły, spichlerz, lodownię, budynek 
gospodarczy, fragment starego ogrodzenia oraz starodrzew. 

 A-6 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Wysokiej i obejmuje kościół p.w. Św. 
Małgorzaty i Św. Walentego i plebanię. Kościół wnioskowany jest do ujęcia w rejestrze 
zabytków. 

 A-7 dotyczy drewnianego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie wraz z 
obwałowaniami dawnej twierdzy chłopskiej z XVII wieku. Drewniany kościół wpisany jest 
do rejestru zabytków architektury pod poz. A-1269 z dnia 25.02.1994 r. 

 A-8 dotyczy dawnego folwarku w Kosinie i obejmuje rządcówkę, stajnie w formie 
czworoboku zamkniętego bramą oraz starodrzew przy rządcówce. 

 A-9 dotyczy kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława w Kosinie z pozostałością 
fortyfikacji bastionowej twierdzy chłopskiej oraz budynek dawnej szkoły ludowej z figurami 
kamiennymi Św. Józefa i NMP. 

 A-10 dotyczy terenu kościoła filialnego p.w. Św. Sebastiana w Kosinie wraz z figurami i 
starodrzewiem. Kościół wpisany do rejestru zabytków architektury pod poz. A-1069. 

 

3.2. Strefa „B" ochrony zachowanych elementów zabytkowych.  

 
Dotyczy terenów, na których położone są zabytkowe zespoły o zróżnicowanej wartości 
kulturowej, oraz obszary usytuowane w sąsiedztwie zespołów objętych strefą. W strefie tej 
obowiązuje wymóg zachowania istniejących elementów o wartościach kulturowych i 
dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji. Działania te należy uzgadniać ze 
służbą konserwatorską. 
Na terenie gminy Łańcut wskazuje się 10 takich terenów: 

 B-1 dotyczy zespołu fabryki drenów Samorządu Wsi Albigowa, zlokalizowany na terenie 
przysiółka Honie 

 B-2 dotyczy terenu cegielni w Wysokiej z całym kompleksem budynków i budowli. 

 B-3 dotyczy zespołu zabudowań młyna w Albigowej na Czekaju wraz z zabudową 
drewnianą sąsiadującą i położoną po drugiej stronie drogi. 

 B-4 dotyczy terenu dawnego wzgórza kościelnego będącego pozostałością fortyfikacji 
chłopskiej w Kosinie. 

 B-5 dotyczy dawnej leśniczówki w Albigowej, w tym budynki i aleje zadrzewione. 

 B-6 dotyczy założenia parku leśnego z trzema stawami w Albigowej. 

 B-7 dotyczy pozostałości założenia Folwarku Górnego w Handzlówce. 

 B-8 dotyczy całości zespołu ujęć wody na potrzeby zamku w Łańcucie położonego na 
terenie Handzlówki. 

 B-9 dotyczy pozostałości po założeniu folwarcznym w Kraczkowej. 

 B-10 dotyczy zespołu zabudowy wiejskiej w Kosinie obejmującego zespół młyna (dawnej 
karczmy) i budynek poczty (dawny urząd gminy) 

 

3.3. Strefa „E " ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych.  

 
Strefa ta dotyczy terenów stanowiących zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów 
i obiektów zabytkowych. 

 E-1 teren pomiędzy dwoma drogami we wsi Albigowa dla ekspozycji zabytkowej Szkoły 
Ogrodniczej. 
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 E-2 teren ekspozycji kościoła parafialnego w Wysokiej od strony drogi na południe od rzeki 
Sawy. 

 E-3 teren ekspozycji j.w. bez drogi od strony zachodniej. 

 E-4 teren ekspozycji kościoła parafialnego w Kosinie z drogi krajowej Nr 4  (E-40) 
 

3.4. Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego,  

 
dotyczy obszaru bezpośrednio związanego z układem historycznym. 

 K-1 teren wsi Sonina, 

 K-2 teren wsi Wysoka, 

 K-3 teren wsi Kosina, 

 K-4 teren wsi Handzlówka, 

 K-5 teren leśniczówki i parku leśnego w Albigowej 
 

3.5. Układy ruralistyczne wraz z zabytkową zabudową, kapliczkami, figurkami i pomnikami. 

 
Układy ruralistyczne obejmują historyczne układy planistyczne wsi oznaczone na 

planszy Nr 1. Na obszarach tych nowa zabudowa może być lokalizowana. Wskazane jest 
maksymalne zachowanie istniejących już układów działek, bez dalszego ich dzielenia (tereny 
te obecnie są już przeinwestowane). Wytyczne do nowej zabudowy oraz remontów istniejącej 
winny być wydawane przez gminne służby budowlane. Powinny one uwzględnić następujące 
wymogi konserwatorskie: 

 Nowe obiekty winny bryłą, wysokością, detalem i kształtem symetrycznych, wysokich 
dachów nawiązywać do historycznych rozwiązań architektonicznych, (najwłaściwsze są 
obiekty parterowe o rzucie wydłużonego prostokąta). 

 Układ zabudowy na działce powinien wynikać z historycznego układu zabudowy wiejskiej. 

 Zaleca się utrzymanie istniejącej drewnianej zabudowy, kwalifikującej się do zachowania 
ze względu na stan techniczny. Poprzez remont i adaptację dla współczesnych potrzeb, 
przy zachowaniu ogólnego charakteru architektury obiektu (tj. bryły, wysokości, kształt 
dachu, detalu architektonicznego, niewskazane stosowanie sidingu). 

 Podczas remontów obiektów dysharmonizujących z historyczną zabudową należy 
dokonywać ich korekty estetycznej np. poprzez wprowadzenie tradycyjnej formy dachu. 

 Jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę ceramiczną lub inny materiał imitujący ją 
formą i kolorem. 

 Wymagane jest pozostawienie niezabudowanych tzw. nawsi, usytuowanych wzdłuż dolin 
rzecznych, zlokalizowanych przeważnie w środkowej części wsi. Tereny te pozostały do 
naszych czasów niezabudowane z uwagi na ich zalewowy charakter. 

 
Ze stanowiska konserwatorskiego wskazana jest też ochrona tradycyjnej drewnianej 
zabudowy, tak mieszkalnej jak i gospodarczej, szczególnie będącej w dobrym stanie 
technicznym i położonej w strefach ochrony układów ruralistycznych. 
 

3.6. Punkty, osie i ciągi widokowe. 

Ustala się 35 punktów, osi i ciągów widokowych. W ich zasięgu nie należy wprowadzać nowej 
zabudowy poza istniejącym zainwestowaniem oraz nasadzeń wysokimi drzewami i krzewami 
mogącymi przysłonić wgląd na zabytkowe obszary i obiekty. 
Poza obszarem już zainwestowanym na dalszym planie widokowym wyjątkowo dopuszcza się 
możliwość lokalizacji obiektów parterowych, o małej kubaturze z dachami tradycyjnymi 2- lub 
4-spadowymi, symetrycznymi, pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-
podobnym. Budynki o dużej powierzchni zabudowy (pow. 150 m2) oraz wysokości ponad 7,5 
m nad poziomem terenu wymagają uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków. 
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3.7. Obiekty dysharmonizujące z otoczeniem. 

Na terenie gminy, w jej poszczególnych miejscowościach zarówno na obszarach 
objętych ochroną konserwatorską, jak i na pozostałych terenach powstało w ostatnich 30-stu 
latach wiele obiektów dysharmonizujących z dotychczasową tradycyjną architekturą, nie 
wkomponowanych w otaczający je krajobraz kulturowy i naturalny. Zasady postępowania z 
takimi budowlami położonymi w strefach ochrony konserwatorskiej określono przy ustaleniu 
wytycznych konserwatorskich w nich obowiązujących.  

Architektura pozostałych obiektów winna być tak skorygowana w czasie najbliższego 
remontu, aby dostosować ją do tradycyjnych rozwiązań (m.in. poprzez przykrycie ich 
symetrycznymi dachami połaciowymi, zastosowanie odpowiedniego detalu 
architektonicznego, podziałów elewacji i odpowiedniej jej kolorystyki). W przypadku, gdy taka 
korekta jest niemożliwa do wykonania (istniejący, nietradycyjny dach, zbyt duża kubatura) 
należy zasłonić je wysoką zieleniną. 
 

3.8. Cmentarze 

Krajobraz wiejskich cmentarzy zmienił się w ciągu kilkudziesięciu lat; zniknęły drewniane i 
żeliwne krzyże, kostnice, usunięto starodrzew, którym obsadzone były aleje i granice. Z tych 
względów konieczne jest objęcie ochroną konserwatorską całych cmentarzy w Kraczkowej, 
Kosinie, Handzlówce oraz wybranych kwater, posiadających nagrobki o wartościach 
artystycznych, historycznych, kaplice grobowe, kostnice oraz starodrzew, jako wyodrębniona 
zabytkowa część, z pozostawieniem pozostałego terenu do dalszego użytkowania (pochówki). 
 

3.9. Ochrona stanowisk archeologicznych 

Na obszarze gminy Łańcut do roku 1999 zewidencjonowano 263 stanowiska 
archeologiczne. W wykazie tym nie uwzględniono 26 stanowisk, pojedynczych śladów 
osadnictwa, nieposiadających lokalizacji w terenie. W zestawieniu tym numery porządkowe 
stanowisk archeologicznych odpowiadają wyłącznie numerom na mapie opracowania. 
Stanowiska archeologiczne przedstawiono na rysunku Nr 1. 
 
*2) Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarze objętym II-gą zmianą częściową 
przedstawiono na rysunku uwarunkowań*. 
 
*3) Na obszarze objętym III zmianą studium nie występują stanowiska archeologiczne.* 
 
*2) 3.10 Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3) oraz III zmianą* studium nie występują 
obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne.* 
 

3.11. Wskazania wynikowe 

Przytoczone powyżej w pozycjach 3.1.-3.9 zabezpieczenia zostały przedstawione 
graficznie na rysunku Nr 1 „kierunków zagospodarowania przestrzennego – Struktura 
funkcjonalno-przestrzenna" jako jeden z elementów „Studium". Całość opracowania „Studium 
Wartości Kulturowych Gminy Łańcut" należy traktować jako materiał uzupełniający-
wyjaśniający dla kierunków i polityki przestrzennej.  
 
 
SPIS ZABYTKÓW GMINY ŁAŃCUT - 370 pozycji 
 
*2) AKTUALIZACJA SPISU ZABYTKÓW DLA OBSZARU OBJĘTEGO II-gą CZĘŚCIOWĄ 
ZMIANĄ STUDIUM ZAMIESZCZONA NA STR. 37-39
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SPIS ZABYTKÓW GMINY ŁAŃCUT 

 
Lp. Miejscowość Obiekt Nr domu Materiał Datowanie Użytkownik Rejestr Uwagi 

 Albigowa Układ przestrzenny wsi   XIV-poz. XX w.    

1 Albigowa Zespół kościoła paraf.-kościół 

p.w. Narodzenia NMP 

 mur. 1895-1900 Kościół rz.-kat.  proj.arch.Stanisław Nałęcz-

Odrzywolski, bud. Stanisław 

Cetnarski, Franciszek Ksawery 

Lencznarowicz 

2 Albigowa Zespół kościoła paraf.-plebania  mur. ok.1900   remont 1980 

3 Albigowa Zespół kościoła paraf.-wikarówka  mur. 1907   z mieszkaniem dla organisty; bud. 

Franciszek Lencznarowicz 

4 Albigowa Zespół kościoła paraf.-stajnia ze 

stodołą 

 mur. ok.1900    

5 Albigowa Zespół kościoła paraf.-kapliczka-

grota z figurą NMP 

 mur. k. XIX w.    

6 Albigowa Zespół kościoła paraf.- figura św. 

Józefa z Dzieciątkiem 

 kam. k. XIX w.    

7 Albigowa Zespół kościoła paraf.- figura 

Chrystusa 

 kam. k. XIX w.   W cierniowej koronie 

8 Albigowa Zespół kościoła paraf.- figura św. 

Jana Nepomucena 

 kam. k. XIX w.    

9 Albigowa Zespół kościoła paraf.- figura św. 

Antoniego 

 kam. k. XIX w.    

10 Albigowa Kapliczka  mur. ok. 1850    Obok nr 51 

11 Albigowa Kapliczka  mur. l. 50-te XX w.   obok nr 237 

12 Albigowa Kapliczka  mur. ok. 1914 wł.Helena Balawejder  obok nr 246 na obecne miejsce 

przestawiona 1914 

13 Albigowa Kapliczka  mur. 1887   obok nr 341, obok Zasadniczej Szkoły 

Ogrodniczej 

14 Albigowa        

15 Albigowa Kapliczka  drewn. 1860   Przy skrzyżowaniu drogi do Instytutu 

Sadowniczego 

16 Albigowa Kapliczka  mur. 1887   na posesji rodziny Pyszów 

17 Albigowa Kapliczka  mur. 1947   ufundowana przez Komitet 

Rodzicielski Szkoły w Honiach 

18 Albigowa Krzyż  żel.-bet. 1983    

19 Albigowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego  mur. 1903   ob. Zasadnicza Szkoły Ogrodnicza; 

bud. Franciszek Ksawery 

Lencznarowicz 

20 Albigowa Szkoła Ludowa  mur. 1904   bud. Franciszek Ksawery 

Lencznarowicz, rozbud. 1983-1987 
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21 Albigowa Dawna Ochronka 882 mur. 1893 wł.Ferdynand Czap  ob. dom nr 882 

22 Albigowa  Zespół budynków stadniny 

Ordynacji Potockich z Łańcuta – 

dom rządcy  

 mur. 1927    (Nast. Państwowa Stadnina Koni, ob. 

Instytut Sadownictwa)  ob. biura 

23 Albigowa  Zespół budynków Stadniny 

Ordynacji Potockich z Łańcuta – 

stajnia  

 mur. 1927    ob. stodoła i hotel; przebud. ok. 1965  

24 Albigowa  Zespół stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – stodoła I 

 mur. 1927     

25 Albigowa  Zespół stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – stodoła II  

 mur. 1927     

26 Albigowa  Zespół stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – spichlerz 

 mur. 1927    ob. magazyn 

27 Albigowa  Zespół Ordynacji Potockich z 

Łańcuta – budynek gospodarczy  

 mur. 1927    nast. mieszkanie, ob. laboratorium; 

przebud.  

28 Albigowa  Zespół stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – kuźnia  

 mur. 1927    

29 Albigowa  Zespół stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – ogrodzenie 

 mur. 1927    

30 Albigowa  Zespól stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – brama 

wjazdowa  

 mur. 1927    

31 Albigowa  Zespól stadniny Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – 

starodrzewie  

 drewno  XIX w.    

32 Albigowa  Dom 234 mur. około 1920 r. wł. Adolfina Szpunar   

33 Albigowa  Dom 289 mur. 1913 wł. Roman Kluz  nadbud. piętra po 1984 

34 Albigowa  Dom 311 drewn. ok. 1920 wł. Anna Szczepańska  nieużytkowany 

35 Albigowa  Dom 327 mur. 1928 wł. Stanisław Bartman   

36 Albigowa  Dom 372 drewn. pocz. XX w. wł. Janina Nawojska   

37 Albigowa Dom 373 mur. ok. 1910 wł. Karina i Jacek 

Albigowscy 

 nieużytkowany 

38 Albigowa Dom 413 drewn. ok.1890 wł. Maria Glowiak   

39 Albigowa Dom 443 mur. 1913 wł. Andrzej Sobek   

40 Albigowa Dom 451 drewn. pocz. XX w. wł. Marek Uchman   

41 Albigowa Dom 454 drewn. pocz. XX w. wł. Teresa Ciebiera   

42 Albigowa Dom 464 drewn. kon. XIX w. wł. Jan i Krystyna Sobek   

43 Albigowa Dom 476 drewn. pocz. XX w. wł. Kazimierz Bartman   

44 Albigowa Dom 480 drewn. kon. XIX w. wł. Anna Uchman   

45 Albigowa Dom 598 drewn. 1904 wł. Adam Pysz   

46 Albigowa Dom 607 mur. ok. 1920 wł. Janina Kuźniar   

47 Albigowa Dom 649 drewn. pocz. XX w. wł. Antoni Bytnar   
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48 Albigowa Dom 667 drewn. ok. 1880 wł. Tadeusz Nizioł   

49 Albigowa Dom 727 mur. ok. 1920 wł.Marianna Surowiec   

50 Albigowa Dom 753 mur. ok. 1920 wł. Władysław Sobek   

51 Albigowa Dom 782 mur. ok. 1920 wł. Antoni Głuszek   

52 Albigowa Dom 1054 mur. ok. 1920 wł. Lucyna i Wiesław 

Cisek 

  

53 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa - 

kancelaria  

 mur. 1905  uż. Przeds. Zagr. „Itares”   [(Zespół przemysłowy samorządu wsi) 

ob. cegielnia] 

ob. bud.administracyjny 

54 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – 

maszynownia  

 mur. 1905  j.w.    

55 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – 

budynek pieca z kominem  

 mur. 1905  j.w.    

56 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – wiata 

/suszarnia/ 

 drewn./ mur. 1905  j.w.   8 sztuk 

57 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – młyn 

parowy  

 mur. 1906 j.w.   ob.elektryczny  

58 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – 

kuźnia  

 mur.  1905 j.w.   

59 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – 

studnia  

 bet.-drewn. 1905  j.w.    

60 Albigowa  Zespół Fabryki Drenów 

Samorządu Wsi Albigowa – 

ubikacje  

 mur. 1905  j.w.   

61 Albigowa  Zespół Młyna Ordynacji 

Potockich z Łańcuta – dom 

zarządcy  

 mur. 1927  wł. Adam Pasternak /zam. 

Słocina 458  

 nast. bar; bud. Władysław Pelc i 

Stanisław Rogowski  

62 Albigowa  Zespół Młyna Ordynacji 

Potockich – młyn  

 mur. 1927  j.w.  Bud. Władysław Pelc i Stanisław 

Rogowski 

63 Albigowa Kuźnia 280 mur. ok. 1912-1918    

64 Albigowa Mleczarnia  mur. 1902   bud. Franciszek Ksawery 

Lencznarowicz, rozbud. 1935 

65 Cierpisz  Kapliczka   mur. 1937   obok remizy; remont po 1945, 1988  

66 Cierpisz  Kapliczka p.w. NMP    mur. 1934   przy drodze z Cierpisza Górnego do 

Dolnego  
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67 Cierpisz  Kapliczka   mur. 1937   w środku wsi, przy skrzyżowaniu dróg 

lokalnych  

68 Cierpisz Kapliczka   mur. k. XIX w.   przy drodze Kraczkowa-Cierpisz 

69 Cierpisz Krzyż  drewn. 1935   przy drodze do lasu w Cierpiszu 

Dolnym 

70 Cierpisz Dom  82 drewn. ok. poł. XIX w. wł. Krystyna Litwin  przeniesiony na obecne miejsce 1890, 

dach remont. po 1945 

71 Cierpisz stodoła 82 drewn. ok. 1915 wł. Krystyna Litwin   

72 Cierpisz  Dom  114  drewn. ok. 1885  wł. Stanisława Lew   remont dachu po 1945 

73 Cierpisz  Dom  115 drewn. ok. 1900 wł. Stanisława Lew   

74 Cierpisz  Dom  125 drewn. koniec XIX w. wł. Stanisław  

Szydełko 

  

75 Cierpisz  Dom  154 drewn. ok. 1880 wł. Józefa Rajwer  przeniesiony na obecne miejsce po 

1945, nieużytkowany 

76 Cierpisz  Dom  159 drewn. ok. 1875 wł. Kazimierz Szydełko   

77 Cierpisz  Dom  165 drewn. ok. 1922 wł. Helena Tańcula  rozbiórka części budynku 1987 

78 Cierpisz  Dom  175 drewn. koniec XIX w.   nieużytkowany 

79 Głuchów  Kapliczka p.w. św. Jana 

Nepomucena  

 mur. ok.1875     

80 Głuchów  Kapliczka   mur./drewn.  ok. 1920    na granicy ze wsią Dębina 

81 Głuchów  Kapliczka z figurą NMP   kam./drewn. 1862    przy skrzyżowaniu trasy E-4 (E-22) z 

drogą lokalną; remont ok. 1975, rzeźba 

konserwowana 1989  

82 Głuchów Kapliczka  mur. pocz. XX w.   przy trasie E-40 

83 Głuchów Dom dróżnika  drewn. ok. 1920    

84 Głuchów Przepust kolejowy  kam./bet. 3 ćw. XIX w. (?)    

85 Głuchów Sklep  1 drewn.  ok. 1900  wł. Tadeusz Podolec  ob. dom 

86 Głuchów Zespół domu nr 527 - dom 527 drewn. ok.1860 wł. Emilia Szłapa  nieużytkowany 

87 Głuchów Zespół domu nr 527 - stajnia 527 drewn. ok.1860 wł. Emilia Szłapa  ob. komórka 

88 Głuchów Dom 41 drewn. ok.1919 wł. Janina Witek   

89 Głuchów Dom  44 drewn. ok.1880 wł. Józefa Górak   

90 Głuchów Dom  97 mur. ok.1900 wł. Wanda Dębak   

91 Głuchów Dom  104 drewn. przed 1900 wł. Michalina Witek   

92 Głuchów Dom  137 drewn. ok. 1860 wł. Aniela Klonowicz  remont dachu i szalowanie po 1945 

93 Głuchów Dom  351 drewn. XVIII/XIX w. wł. Anna Ber   

94 Głuchów Dom  384  drewn. ok. 1850  wł. Teresa Maczuga  nieużytkowany 

95 Głuchów Dom  477 drewn. 1905 wł. Stefania Prędka  nieużytkowany 

96 Głuchów Dom  533 drewn. ok.1890 wł. Józefa Babiarz  remont dachu i nowe okna po 1945 

97 Głuchów  Zagroda  młynarska - młyn 92  drewn. 1885  wł. Wojciech Nycz  nieczynny  

98 Głuchów  Zagroda  młynarska - dom 

młynarza  

93  drewn. ok.1880  wł. Teresa 

Świętoniowska 

 remont dachu, szalowanie po 1945  

 Handzlówka  Układ przestrzenny wsi   XIV-XIX w.    
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99 Handzlówka  Zespół kościoła par. – kościół p.w. 

św. Apostołów Piotra i Pawła  

 mur.  1901-1908    Proj. Franciszek Ksawery 

Lencznarowicz 

100 Handzlówka  Zespół kościoła par. – plebania   mur. 1906-1908     

101 Handzlówka  Zespół kościoła par. – stodoła   mur. ok. 1915     

102 Handzlówka  Kaplica   mur. ok. 1910    na miejscu drewnianego kościoła 

103 Handzlówka  Kapliczka p.w. NMP   mur. przed 1910    obok nr 92  

104 Handzlówka  Kapliczka p.w. NMP   mur. 1912    Naprzeciw nr 150  

105 Handzlówka  Kapliczka p.w. św. Antoniego   mur. 1900    obok nr 298  

106 Handzlówka  Kapliczka  drewn. 1882   obok nr 308  

107 Handzlówka  Kapliczka  mur. k. XIX w. wł. Józef Cynar  przy drodze z Albigowej 

108 Handzlówka  Pomnik Grunwald  beton. 1910    

109 Handzlówka  Krzyż  żel. pocz. XIX w.   przy drodze w Górnej Handzlówce 

110 Handzlówka  Szkoła   mur. ok. 1910   remont 1989 

111 Handzlówka  Dawny zespół folwarczny – dom 

rządcy 

 drewn. przed poł. XIX 

w. 

  obecnie budynek mieszkalny 

112 Handzlówka  Dawny zespół folwarczny – 

piwnica 

 mur./ziem. XIX w.   obecnie nieużytkowana 

113 Handzlówka  Dawny zespół folwarczny – 

starodrzew 

  poł. XIX w.   obok budynku rządcówki 

114 Handzlówka  Most  mur. 1902   na drodze do kościoła 

115 Handzlówka  Zespół karczmy - dom  drewn. ok. poł. XIX w. wł. Janina Kuźniar  (ob.zagroda nr 307) przeniesiony na 

ob. miejsce-l.20-te XX w. 

116 Handzlówka  Zespół karczmy – karczma i sklep  drewn. (?) ok. poł. XIX w.   ob. stajnia ze stodołą po przeniesieniu 

na obecne miejsce i przebud. l.20-te 

XX w. 

117 Handzlówka Zespół domu nr 387 - dom 387 drewn. 1838 wł. Stanisław Sobek   

118 Handzlówka Zespół domu nr 387 - stodoła 387 mur./ drewn.  ok.1910  wł. Stanisław Sobek   

119 Handzlówka  Dom  31  drewn. ok. 1910  wł. Stanisław Krzywonos   nieużytkowany  

120 Handzlówka  Dom  58  drewn. 1907 wł. Władysław Szpunar    

121 Handzlówka  Dom z oborą i stodołą 74  drewn. / mur.  ok. 1905  wł. Anna i Jakub 

Daszkiewicz 

 pod jednym dachem, remont dachu po 

1945, nieużytkowany 

122 Handzlówka  Dom  92 drewn. 1910 wł. Józef Fuchs   

123 Handzlówka  Dom  94 drewn. kon. XIX w. wł. Grażyna Pelc   

124 Handzlówka  Dom  95  drewn. 1924  wł. Antoni Kuźniar    

125 Handzlówka  Dom  96  drewn.  ok. 1905  wł. Tadeusz Trojnar    

126 Handzlówka  Dom  134  drewn. 1919  wł. Stanisław Cieszyński   nieużytkowany 

127 Handzlówka  Dom  150  drewn. 1921  wł. Anna Kisała  nieużytkowany 

128 Handzlówka  Dom  222  mur.  1942  wł. Piotr Jaroń    

129 Handzlówka  Dom  240  drewn. przed 1880  wł.Teresa Samsonowicz   Remonty dachu po 1945  
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130 Handzlówka  Dom  253  mur.  1923, 1928  wł. Stanisław Szpunar   Powstały z parteru (1928) i piętra z 

domu drewn. (1923) 

131 Handzlówka  Dom  255  mur.   około 1920  Zofia Środek    

132 Handzlówka  Dom  298  drewn. 1924  Jan Kuźniar    

133 Handzlówka  Dom  299 mur.  l.30-te XX  wł. Ludmiła Cwynar    

134 Handzlówka  Dom tzw. „Kamienica”  308 mur. ok. 1910  wł. Zofia Czarnota  nieużytkowany 

135 Handzlówka Dom  326 drewn. ok. 1900 wł. Danuta Szpunar  nieużytkowany 

136 Handzlówka Dom  335 drewn. ok. 1905 wł. Stanisław Kisała   

137 Handzlówka Mleczarnia   mur. 1930    

138 Handzlówka  Zespół Dawnych Ujęć Wody 

Ordynacji Potockich – zbiornik 

główny 

 mur. 1893    

139 Handzlówka  Zespół Dawnych Ujęć Wody 

Ordynacji Potockich – 

pozostałości jazu 

  1893   na rzece w pobliżu zbiornika 

głównego 

140 Handzlówka  Zespół Dawnych Ujęć Wody 

Ordynacji Potockich – studzienki 

rewizyjne 

 mur. 1893    

141 Handzlówka  Zespół Dawnych Ujęć Wody 

Ordynacji Potockich – starodrzew 

  1893   pozostałości alei dojazdowych i 

leśnego założenia parkowego 

 Kosina Układ przestrzenny wsi   przed 1369-XIX 

w. 

   

142 Kosina  Zespół kościoła par.- kościół p.w. 

św. Stanisława  

 mur.  1936-1938    Proj. Wawrzyniec Dayczeka (?), bud. 

Stanisław Rogowski  

143 Kosina  Zespół kościoła paraf.- 

fortyfikacja bastionowa  

 ziemn.  poł. XVII     

144 Kosina  Zespół kościoła fil.- kościół p.w. 

św. Sebastiana  

 drewn. 1727   A-1069 Remont 1954, 1959 

145 Kosina  Zespół kościoła filialnego - 

dzwonnica  

 mur.  1812     

146 Kosina  Zespół kościoła fil.- plebania        

147 Kosina  Kaplica grobowa rodziny 

Zabielskiego 

 mur. 1890    kaplica grobowa rodziny zarządcy 

majątku 

148 Kosina  Kapliczka p.w. św. Antoniego   mur. po 1945  wł. Michalina Puchała   na miejsce wcześniejszej 

149 Kosina  Kapliczka p.w. NMP   mur. zap.pocz. XX w. wł. Krystyna Bester  przebud. ok. 1925  

150 Kosina  Kapliczka   drewn.  poł. XIX w.   przy posesji nr 1071  

151 Kosina  Kapliczka p.w. św. Antoniego 

Padewskiego 

 mur.  1957    przy posesji nr 738  

152 Kosina  Statua Najświętszego Serca Jezusa   kam.  1937   przy skrzyżowaniu z drogą do kościoła 

parafialnego 

153 Kosina  Statua NMP   kam.  1908   na bastionie przy kościele parafialnym 

154 Kosina  Statua św., Józefa   kam.  1968   na bastionie przy kościele parafialnym 
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155 Kosina  Krzyż Plebański   drewn.  XIX w.    przy kościele filialnym  

156 Kosina Szkoła 663 mur. ok. 1900   ob. Domu nr 663 

157 Kosina  Szkoła im. L.Lisa-Kuli  mur. ok. 1936   rozbud.l.50-te i l.80-te XX w. 

158 Kosina  Urząd Gminy  mur. ok. 1900   ob.poczta 

158 Kosina  Zespół folwarczny - rządcówka  mur. ok.1910   nast. ZOS, ob. przedszkole 

159 Kosina  Zespół folwarczny - obora  mur. 3 ćw. XIX w. wł. Centrala Mięsna  ob. tucznia, adaptacja i rozbud. 1950-

1954 

160 Kosina  Zespół domu 225 - dom  225  drewn. ok. 1900  wł. Klara Balawejder   dawny nr 144 

161 Kosina  Zespół domu 225 - stodoła  225 drewn. ok. 1900 wł. Klara Balawejder   

162 Kosina  Zespół domu 539 - dom  539 drewn. 1890 wł. Zofia Kuźniar  remont l.20-te XX w. 

nieużytkowany 

163 Kosina  Zespół domu 539 - obora  539 drewn 1890 j.w.   

164 Kosina  Zespół domu 877 - dom  877  drewn. 1897  wł. Władysław Trojnar   remont dachu l.20-te XX w. 

165 Kosina  Zespół domu 877 - piwnica  877  mur. 1897  wł. Władysław Trojnar   dawny nr 565 

166 Kosina Dom  28 drewn. ok. 1920 wł. Henryk Bar   

167 Kosina Dom  29 drewn. ok. 1910 wł. Stanisław Grygor   

168 Kosina Dom  56 drewn. 1823 lub 1923 wł. Stanisław Pelc  remont dachu 1966 

169 Kosina Dom  61 drewn. 1872 wł. Kazimierz Markowski  remont dachu po 1945 

170 Kosina Dom  65 drewn. 1908 wł. Józef Wehmen   

171 Kosina Dom  66 drewn. ok. 1900 wł. Aniela Machniak  nieużytkowany 

172 Kosina Dom  139 drewn. ok. 1860 wł. Maria Kordas  wymiana stolarki i remont dachu l. 30-

te XX w. 

173 Kosina Dom  258 drewn. ok. 1860 wł. Stanisław Czwakiel  remont dachu po 1945, dawny nr 175 

174 Kosina Dom  431 drewn. ok. 1880 wł. Salomea Uchman  remont po 1945, dawny nr 289 

175 Kosina  Dom  372 drewn. ok. 1880 wł. Genowefa Uchman  remont l.60-te XX w. 

176 Kosina Dom  516 drewn. ok. 1860 wł. Józef Kaczmarek  dach wsparty na słupach po 1945 

177 Kosina Dom  519 drewn. ok. 1900 wł. Maria Wierzbińska  remont 

178 Kosina Dom  529 drewn.  ok. 1895 wł. Zofia Ryzner  remont l.20-te XX w. 

179 Kosina Dom  543 drewn.  ok. 1890 wł. Katarzyna 

Węglowska 

 dobud. ganku po 1945 

180 Kosina Dom  641 drewn. kon. XIX w.    

181 Kosina Dom  645 mur./ drewn. pocz. XX w.    

182 Kosina Dom  714 drewn. ok. 1905 wł. Kazimierz Góraka   

183 Kosina Dom  715 mur. ok. 1930 wł. Tadeusz Dębek   

184 Kosina Dom  738 drewn. ok. 1905 wł. Zdzisław Różycki   

185 Kosina Dom  739 drewn. 1905 wł. Bolesław Uchman   

186 Kosina  Dom  741 drewn. ok. 1890 wł. Władysław Rosół   

187 Kosina Dom  753 drewn. ok. 1890 wł. Jan Dęzbłoż (?)   

188 Kosina Dom  759 drewn. ok. 1880 wł. Władysław Łukksik  remont po 1945 

189 Kosina Dom  804 drewn. kon. XIX w.    

190 Kosina  Dom  824 drewn. ok. 1890 wł. Katarzyna Bróż   
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191 Kosina Dom  828 drewn. kon. XIX w.    

192 Kosina Dom  834 drewn. ok. poł. XIX w. wł. Maria Wyczarska  remont po 1945 

193 Kosina Dom  877 drewn. kon. XIX w.    

194 Kosina Dom  1081 mur. l.20-te XX w.    

195 Kosina Zespół Młyna - młyn  mur. ok. 1910    

196 Kosina Zespół Młyna – budynek gosp.  mur. ok. 1910    

197 Kraczkowa  Zespół kościoła par. - kościół p.w. 

św. Mikołaja  

 mur. 1911-1913   kościół rz.-kat.  wg proj. Arch. Adolfa Szyszko-

Bohusza, bud. Władysław Pelc z 

Łańcuta 

198 Kraczkowa  Zespół kościoła par. - plebania  mur. 1910     

199 Kraczkowa  Zespół kościoła par. - stodoła  drewn. przed 1910     

200 Kraczkowa  Zespół kościoła par. - piwnice  mur./ziemn. przed 1910    

201 Kraczkowa  Zespół kościoła par. - stajnie  mur. pocz. XX    

202 Kraczkowa  Zespół kościoła par. - wikarówka  mur. pocz. XX    

203 Kraczkowa  Kapliczka  mur. przed 11910 wł. Stanisław Ptak  obok nr 186 

204 Kraczkowa  Kapliczka p.w. NMP   mur. 1921    obok nr 364  

205 Kraczkowa  Kapliczka   mur. ok. 1915    obok nr 517 

206 Kraczkowa  Kapliczka tzw. „Grunwaldzka”  mur. 1913     

207 Kraczkowa  Kapliczka   mur. ok. 1910    obok poczty; przebud. 1942 

208 Kraczkowa  Kapliczka   mur. 1918    przy skrzyżowaniu dróg Kraczkowa – 

Cierpisz  

209 Kraczkowa  Kapliczka   mur. 1936     

210 Kraczkowa  Kapliczka   mur. 1932   w Kraczkowej Górnej 

 

211 Kraczkowa  Szkoła   215 mur.  4 ćw. XIX w.   ob. przedszkole nr 215; remont 1928, 

po 1971 

212 Kraczkowa  Szkoła   393 drewn. 1900 wł. Jan Kisała  ob. dom nr 393; remont. 

213 Kraczkowa  Dom Ludowy  mur.  ok. 1920     

214 Kraczkowa Karczma „Słomianka”  mur.  ok. 190,0 wł. Stanisław Kopeć   

215 Kraczkowa  Zespół folwarczny – dom 

zarządcy  

 mur. kon. XIX w. wł. Jan Ptak   

216 Kraczkowa  Zespół folwarczny – stajnia   mur. kon. XIX w. wł. Jan Ptak   

217 Kraczkowa  Zespół folwarczny – piwnica   mur./ziemn. kon. XIX w. wł. Jan Ptak  ruina 

218 Kraczkowa  Zespół folwarczny - starodrzew    poł. XIX w.    

219 Kraczkowa  Zespół domu 375 - dom 375 drewn. 1920 wł. Maria Nycz   

220 Kraczkowa  Zespół domu 375 - obora 375 drewn. 1920 wł. Maria Nycz   

221 Kraczkowa  Dom  66 drewn. ok. 1885 wł. Eleonora Ruszel   

222 Kraczkowa  Dom  82 drewn. ok. 1850 wł. Jan Uchman   

223 Kraczkowa  Dom  127 drewn. ok. 1900 wł. Genowefa Ruszel   

224 Kraczkowa  Dom  191 drewn. 1905 wł. Józef Międlar  remont dachu 1948 

225 Kraczkowa  Dom  198 drewn. ok. 1910 wł. Józefa Bytnar  stolarka po 1945 
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226 Kraczkowa  Dom  236 drewn. poł. XIX w. wł. Walenty Kajtek  przysłupowy; dobud. komina i zmiana 

dachu 1891 

227 Kraczkowa  Dom  243 drewn. ok. 1900 wł. Stanisław Pusz   

228 Kraczkowa  Dom  261 drewn. 1920 wł. Czesław Czajka   

229 Kraczkowa  Dom  262 drewn. 1899 wł. Maria Kunysz  zmiana dachu 

230 Kraczkowa  Dom  277 drewn. ok. 1905 wł. Jamroży Jasiewicz   

231 Kraczkowa  Dom  283 drewn. zap. 4 ćw. XIX 

w. 

wł. Anna Kołodziej  przeniesiony z Markowej 1914 

232 Kraczkowa  Dom  285 drewn. 1890 wł. Stefania Uchman  szalowany ok. 1930 

233 Kraczkowa  Dom  296 drewn. 1890 wł. Tadeusz Gargała  szalowany ok. 1930 

234 Kraczkowa  Dom  303 drewn. ok. 1905 wł. Ludwik Wójcik   

235 Kraczkowa  Dom  307 drewn. 1896 wł. Walenty Gurgała  dach zmieniony po 1945 

236 Kraczkowa  Dom  319 mur. ok. 1905  wł. Wilhelm Mondżeń (?)  dobud. ganku po 1945 

237 Kraczkowa  Dom  324 mur. 1904 wł. Zofia Kurek  zmiana dachu ok. 1940 

238 Kraczkowa  Dom  399 drewn. ok. 1910 wł. Anna Ruszel   

239 Kraczkowa  Dom  524 drewn. ok. 1885 wł. Stefania Peszko  dobud. 1928 

240 Kraczkowa  Dom  532 mur. 1928-1931  wł. Józef Paskart   

241 Kraczkowa  Zagroda kowalska nr 251 - dom  251 drewn. 1912 wł. Ludwik Grądecki   

242 Kraczkowa  Zagroda kowalska nr 251 - stodoła 251 drewn. ok. 1880 wł. Ludwik Grądecki   

243 Kraczkowa  Zagroda kowalska nr 251 - kuźnia 251 drewn. ok. 1880 wł. Ludwik Grądecki   

244 Kraczkowa  Mleczarnia   mur. 1935     

245 Rogóżno  Kapliczka   mur. 1918  wł. Maria Michno  obok nr 238  

246 Rogóżno  Kapliczka p.w. NMP  mur. po poł. XIX w.  wł. Franciszek 

Świętoniowski 

  

247 Rogóżno  Kapliczka   mur. 1887 wł. Jan Staszewski  obok nr 156 

248 Rogóżno  Kapliczka   mur. ok. 1930   przy wiadukcie kolejowym, fundacji 

rodziny Goleniów 

249 Rogóżno  Kapliczka  mur. ok. 1930   fundacji rodziny Kiełbów 

250 Rogóżno  Dworzec   mur. ok. 1935     

251 Rogóżno  Karczma   mur. pocz. XIX w. wł. Władysław Boratyn  ob. dom nr 9; przebud. 1917, remont. 

l. 30-te XX w. 

252 Rogóżno  Dom  9  mur. kon. XIX w.    

253 Rogóżno  Dom  72  mur. ok. poł. XIX w. wł. Leon Beda  remont l. XX-te XX w. 

254 Rogóżno  Dom  186  drewn. ok. 1890  wł. Ignacy Wilk  remont dachu 1945  

255 Rogóżno  Dom  303 drewn. pocz. XX w.   remont 1935 

256 Rogóżno  Dom  306  drewn. ok.1900  wł. Tadeusz Lis   

257 Rogóżno  Dom  375 drewn. ok.1900  wł. Salomea Puchała   

258 Rogóżno  Dom  450 drewn. ok.1860  wł. Joanna Morczyk   

259 Rogóżno  Dom  464 mur./drewn. pocz. XX w.    

260 Rogóżno  Zespół Młyna – młyn   drewn./mur. 1934     

261 Rogóżno  Zespół Młyna – dom młynarza  461 mur. 1934     
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262 Rogóżno  Zespół Młyna – budynek 

gospodarczy  

 mur./ drewn. 1934     

 Sonina Układ przestrzenny   przed 1384-XIX 

w. 

   

263 Sonina  Zespół kościoła fil.-kościół p.w. 

Jana Chrzciciela  

 drewn. XVI w.(?) kościół rz.-kat. A-1269 z 

dn. 25 II 

1994 r.  

przebudowany, gruntownie przebud. 

1893, remont 1952, polichromia 

Władysława Chodzickiego 1959  

264 Sonina  Zespół kościoła fil.-fortyfikacje   ziemn.  XVI w.(?)    

265 Sonina  Kapliczka p.w. św. Sebastiana   mur. 1907    przy skrzyżowaniu dróg Kańczuga – 

Łańcut  

266 Sonina  Kapliczka p.w. NMP   mur. 1930    obok nr 322  

267 Sonina  Kapliczka przydrożna   mur./kam.  1914     

268 Sonina  Kapliczka   kam.  1909   przy gościńcu Kańczudzkim, fundacji 

Borczów 

269 Sonina  Kapliczka   kam. 1906   przy dawnych polach folwarcznych 

270 Sonina  Kapliczka   drewn. ok. 1930   na posesji rodziny Kuźniarów, nad 

Sawą 

271 Sonina  Kapliczka   mur. 1930   przy drodze z Soniny do Bud 

Wysockich 

272 Sonina  Krzyż    drew. drewn. ok. 1930  niedaleko tamy na Sawie, fundacji 

rodziny Kaszyców 

273 Sonina  Most   mur. ok. 1930    na rzece Sawie; budown. Józef 

Walenty Pilch 

274 Sonina  Zespół domu nr 60-dom  60 drewn. 1916 wł. Władysław Frączek   

275 Sonina  Zespół domu nr 60-stajnia  60 drewn. 1911 wł. Władysław Frączek   

276 Sonina  Zespół domu nr 60-chlewik  60 drewn. 1911 wł. Władysław Frączek   

277 Sonina  Zespół domu nr 60-stodoła  60 drewn. 1860 wł. Władysław Frączek  przebud.1986 

278 Sonina  Dom  27  mur. l. 30 – te XX w.     

279 Sonina  Dom  28  drewn. ok. 1890 wł. Maria Wilk  nieużytkowany 

280 Sonina  Dom  52  mur. 1913  wł. Zenon Nycz   

281 Sonina  Dom  126  mur. 1933  wł. Julian Jaroń   

282 Sonina  Dom  149  drewn. ok.1900  wł. Czesław Gaweł   

283 Sonina  Dom  185  drewn. 1901  wł. Augustyn Tejchman   

284 Sonina  Dom  191  drewn. ok.1890  wł. Julian Pelczyk  remont przed 1939 

285 Sonina  Dom  203  drewn. ok.1895  wł. Maria Kochman  remont ok. 1910  

286 Sonina Dom  234  drewn. 1933  wł. Ludwik Piekło   

287 Sonina  Dom  312  drewn. przed 1880  wł. Józef Pacyna  remont dachu 1920, bud. Albrecht 

Kucha 

288 Sonina  Dom  313  drewn. ok. 1890  wł. Maria Jędrejasz  remont po 1945, nieużytkowany 

289 Sonina  Dom  330  drewn. poł. XIX w. wł. Emilia Kochman  remont ok. 1915 

290 Sonina  Dom  333  drewn. ok. 1905  (?) wł. Maria Kuźniar   

291 Sonina  Dom  337  drewn. 1883  wł. Jan Nycz   
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292 Sonina  Dom  362 mur. 1932  wł. Zofia Strzępka    

293 Sonina  Dom  367  drewn. ok.1840  wł. Zofia Hajduk  remont dachu po 1945 – 

nieużytkowany  

294 Sonina  Dom  368  mur. 1910  wł. Stanisław Surmacz  przebud. wnętrz 1913, remont dachu 

1983  

295 Sonina  Dom  371  mur. 1902  wł. Stanisława Walc   

296 Sonina  Dom  382  drewn.  ok.1895  wł. Krzysztof Kalinowski   

297 Sonina  Dom  392  mur. 1909  wł. Matylda Nycz  dobud. werandy przed 1939  

298 Sonina  Dom  395  drewn.  ok.1895  wł. Bronisław Witawski  dobud. werandy l.60-te XX w.  

299 Sonina  Dom  403 mur. 1930     

300 Sonina  Dom  430  drewn. l. 30-te XX w.    

301 Sonina  Dom  434  drewn.  1900 wł. Jadwiga Bartnik  nieużytkowany 

302 Sonina  Dom  443  mur. 1904  wł. Adam Wilczek   

303 Sonina  Dom  466  mur. 1923 wł. Stanisław 

Tomaszewski 
  

304 Sonina  Dom  476  mur. l. 20-te XX w.   przebudowany  

305 Sonina  Dom  490  mur. ok. 1920  wł. Maria Bar   

306 Sonina  Dom  494  mur. 1930  wł. Stanisław Borcz   

307 Sonina  Dom  503  drewn. 1920  wł. Eugeniusz Nycz  nieużytkowany 

308 Wysoka  Zespół kościoła paraf.-kościół 

p.w. św. Małgorzaty i św. 

Walentego  

 mur.  1911-1913  kościół rz.-kat.  na miejscu poprzedniego; bud. 

Stanisław Cetnarski  

309 Wysoka  Zespół kościoła - plebania   mur. 1908 (?)    

310 Wysoka  Kapliczka   mur. ok. 1890  wł. Jerzy Dębek   obok nr 166  

311 Wysoka  Kapliczka   mur. 1930  wł. Józef Olech  obok nr 275  

312 Wysoka  Kapliczka   mur. 1910    obok nr 414  

313 Wysoka  Kapliczka p.w. NMP   mur. 1903    w pobliżu plebani  

314 Wysoka  Kapliczka   mur. XVIII w.    obok cegielni  

315 Wysoka Kapliczka   mur. 1908   na tzw. Budach, fundacji rodziny 

Szpunarów 

316 Wysoka  Krzyż holeryczny  met. 1993   na dawnym cmentarzu holerycznym, 

przy drodze z Albigowej do Soniny, na 

miejscu krzyża z XIX w. 

317 Wysoka  Karczma 378 drewn. I poł. XIX w. wł. Zofia Tejchman  ob. dom nr 378 

318 Wysoka  Zespół folwarczny - rządcówka   mur.  1913   A-55 

24.04.02  

(nast. Zespół Szkoły Rolniczej) ob. 

dom  

319 Wysoka  Zespół folwarczny - budynek 

gospodarczy  
 mur. 1945    usytuowany za rządcówką 

320 Wysoka  Zespół folwarczny - spichlerz   mur. pocz. XX w.    obecnie mieszkania 

321 Wysoka  Zespół folwarczny - stodoła   mur. 1905     

322 Wysoka  Zespół folwarczny - stajnie  mur.  pocz. XX w.    obecnie nieużytkowany 

323 Wysoka  Zespół folwarczny – dawna kuźnia  mur.  pocz. XX w.    obecnie nieużytkowany 
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324 Wysoka  Zespół folwarczny - piwnice  mur.  ok. 1910    

325 Wysoka  Zespół folwarczny - ogrodzenie  mur.  pocz. XX w.   zachowane fragmentarycznie 

326 Wysoka  Zespół folwarczny - starodrzew   XIX wiek     

327 Wysoka  Zespół domu nr 77- dom  77  mur.  ok. 1910  wł. Henryk Głowiak    

328 Wysoka  Zespół domu nr 77- obora  77  mur.  ok. 1910  wł. Henryk Głowiak    

329 Wysoka  Zespół domu nr 77- stodoła  77  drewno /mur.  ok. 1910  wł. Henryk Głowiak    

330 Wysoka  Zespół domu nr 77- piwnica  77  mur.  ok. 1910  wł. Henryk Głowiak    

331 Wysoka  Zespól domu nr 100 – dom  100  mur.  1925  wł. Mieczysław Pelc    

332 Wysoka  Zespól domu nr 100 – stajnia  100  mur.  1925  wł. Mieczysław Pelc    

333 Wysoka  Zespól domu nr 100 – stodoła  100  drewn./ 

mur.  

1925  wł. Mieczysław Pelc    

334 Wysoka  Dom  21 mur. 1932 wł. B. Klich   

335 Wysoka  Dom  95  mur.  1922  wł. Władysław Sze(?)   nieużytkowany 

336 Wysoka Dom  118 drewn. ok. 1890 wł. Antoni Pusz   

337 Wysoka Dom  124 drewn. ok. 1890 wł. Aniela Tejchman   

338 Wysoka Dom  152 drewn. ok. 1880 wł. Weronika Markowiec  zmieniony dach 

339 Wysoka Dom  166 drewn. ok. 1890 wł. Maria Ryde   

340 Wysoka Dom  172 mur.-drewn. l.20-te XX w.    

341 Wysoka Dom  175 drewn. 1890 wł. Stanisław Skomra (?)   

342 Wysoka Dom  200 drewn. 1860 wł. Stanisław 

Markow(iec? Icz?) 
 Zmiana dachu-przysłup. po 1945 

343 Wysoka Dom  204 drewn. ok. 1920 Wł. Maria Margoń   

344 Wysoka Dom  207 drewn. ok. 1900 wł. Maria Olech   

345 Wysoka Dom  219 drewn. ok. 1910 wł. Stanisław Bożek   

346 Wysoka Dom  229 drewn. 1865 wł. Józefa Fleszar  przysłupowy 

347 Wysoka Dom  230 drewn. 1912 wł. Walenty Bartman   

348 Wysoka Dom  279 drewn. ok. 1905 wł. Wanda Wojnar   

349 Wysoka Dom  282 drewn. ok. 1875 wł. Rozalia Józefczyk  przysłupowy 

350 Wysoka Dom  304 drewn. ok. 1880 wł. Katarzyna Olech   

351 Wysoka Dom  309 drewn. ok. 1830 wł. Julianna Surmacz  przestawiony, dobud. piwnic i lewej 

części 1919 

352 Wysoka Dom  320 drewn. ok. 1900 wł. Zofia Olszaniecka   

353 Wysoka Dom  351 drewn. ok. 1860 wł. Mieczysław Blajer  zmiana dach - przysłup. po 1945 

354 Wysoka Dom  372 drewn. 1911 wł. Katarzyna Krzywonos   

355 Wysoka Dom  379 drewn. poł. XIX w. wł. Józef Michna  zmiana dachu l.30-te XX w. 

356 Wysoka Dom  384 mur. pocz. XX w.    

357 Wysoka Dom  399 drewn. 1912 wł. Maria Szmuc   

358 Wysoka Dom  401 drewn. ok. 1860 wł. Maria Skomra   

359 Wysoka Dom  405 drewn. ok. 1990 wł. Wojciech Rajzer   

360 Wysoka Dom  443 drewn. 1914 wł. Mieczysław Szal   

361 Wysoka Dom  484 mur. ok. 1926 wł. Antonina Zembroń   
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362 Wysoka Dom  497 drewn. ok. 1910 wł. Walenty Bróż   

363 Wysoka Dom  513 mur. ok. 1925 wł. Agnieszka 

Cieślachowska 
  

364 Wysoka Dom  517 mur. ok. 1920 wł. Bogusława Krowiec   

365 Wysoka Młyn   drewn. pocz. XX w.   konstrukcja słupowo-ramowa 

366 Wysoka Zespół cegielni - dom 519 mur. 1933 wł. Szmuc   

367 Wysoka Zespół cegielni – budynek pieca  drewn. 1936-1937 wł. Szmuc   

368 Wysoka Zespół cegielni – komin  mur. 1936-1937 wł. Szmuc   

369 Wysoka Zespół cegielni – suszarnie  drewn. 1936-1937 wł. Szmuc   

370 Wysoka Śluza   mur./kam. ok. 1880    
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*2) SPIS ZABYTKÓW DLA OBSZARU OBJĘTEGO II-gą CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ STUDIUM – 55 POZYCJI 
Źródło: „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021” * 
 
 

Lp. Miejscowość Obiekt Nr domu Nr 

działki 

Materiał Datowanie Użytkownik Rejestr Uwagi 

1 Głuchów  Kapliczka p.w. św. Jana 

Nepomucena  

94 837 cegła 1875     

2 Głuchów  Kapliczka z figurką NMP   1167/1  kamień 1862    Droga na zagrody, przy 

skrzyżowaniu trasy E-4 (E-22) z 

drogą lokalną; remont ok. 1975, Od 

1989 nowa figurka 

3 Głuchów  Młyn  92  811/2  drewno  1885    Czynny  

4 Głuchów  Dom młynarza  93  812  drewno  1880    Remont dachu, szalowanie po 1945  

5 Głuchów  Dom  191  157/2  cegła  ok. 1900     

6 Głuchów  Dom  384  493  drewno  ok. 1850     

7 Kraczkowa  Kościół parafialny p.w. św. 

Mikołaja  

215 1555  cegła  1911-1913      

8 Kraczkowa  Stara plebania w zespole 

kościoła par. p.w. św. 

Mikołaja 

216 1554  cegła  1898     

9 Kraczkowa  Piwnica w zespole kościoła 

par. p.w. św. Mikołaja 

216 1554  cegła. / 

ziemn.  

przed 1910     

10 Kraczkowa  Stajnie w zespole kościoła par. 

p.w. św. Mikołaja 

216 1554  cegła  pocz. XX     

11 Kraczkowa  Wikarówka ob. świetlica 

paraf. Arka w zespole kościoła 

par. p.w. św. Mikołaja 

211 15548 cegła  pocz. XX     

12 Kraczkowa  Kapliczka św. Antoniego  416B 1202/2  cegła  Ok. 1900     

13 Kraczkowa  Kapliczka p.w. NMP  948 3169/1  cegła  1921    naprzeciwko folwarku.  

14 Kraczkowa  Kapliczka  1376 2467/1  cegła  Ok. 1915  Szczepański Jan Danuta 

Rzeszów ul. 

Starzyńskiego 20/37  

 Budy Kraczkowskie 

15 Kraczkowa  Kapliczka tzw. 

„Grunwaldzka”  

 1541  cegła  1913     

16 Kraczkowa  Kapliczka NMP Niepokalanie 

Poczętej  

881 2153  cegła  ok. 1910    obok poczty; przebud. 1942; 

przebudowa 1993 r.  

17 Kraczkowa  Kapliczka   2010/2  cegła  1918    przy skrzyżowaniu dróg 

Kraczkowa – Cierpisz  
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18 Kraczkowa  Kapliczka   1029/3 cegła  Przed 1910  Obok domu nr 298   Zagumia Północne, przebudowana  

19 Kraczkowa  Kapliczka   348 cegła  1932 r.    Kraczkowa Górna  

 

20 Kraczkowa  Kapliczka  1213 3462/4  cegła  k. XIX    przy drodze Kraczkowa-Cierpisz 

21 Kraczkowa  Zespół folwarczny – stajnia  944 2110/11  cegła  kon. XIX     

22 Kraczkowa  Zespół folwarczny – piwnica   2110/20 

i 

2110/21  

cegła. / 

ziemn.  

kon. XIX    ruina 

23 Kraczkowa  Zespół folwarczny - 

starodrzew  

 2110/20  

 

 poł. XIX     

24 Kraczkowa  Dawne przedszkole  217  1552  cegła  4 ćw. XIX    Remont 1928, po 1971 obiekt 

posiada kartę ewidencyjną zieloną  

25 Kraczkowa  Dawny Dom Ludowy, obecnie 

Dom Ludowy i przedszkole 

882  2136  cegła  ok. 1920     

26 Kraczkowa  Dawna mleczarnia  218  1551  cegła  1935     

27 Kraczkowa  Dom  188  1572  drewno  poł. XIX    przysłupowy; dobud. komina i 

zmiana dachu 1891  

28 Kraczkowa  Dom  156  1587/2  drewno  1912    w trakcie rozbiórki  

29 Kraczkowa  Dom  120  1607  drewno  1920     

30 Kraczkowa  Dom  119  1608  drewno  1899    zmiana dachu  

31 Kraczkowa  Dom  90  1635/2  drewno  Zap. 4 ćw. XIX    przeniesiony z Markowej 1914; 

pustostan  

32 Kraczkowa  Dom  1418  338/1  cegła  1928-1931     

33 Rogóżno  Kapliczka  435A 951/1 cegła  1918    obok nr 435  

34 Rogóżno  Kapliczka  147 473/1 cegła  po poł. XIX w.     

35 Rogóżno  Kapliczka  279 712/1  cegła  1887     

36 Rogóżno  Dworzec PKP  325/2 cegła  1935     

37 Rogóżno  Garaż – dawny sklep  5  705/6 cegła  pocz. XIX     

38 Rogóżno  Zespół Młyna – młyn  3 638/2  drewno. / 

mur.  

1934     

39 Rogóżno  Zespół Młyna – dom młynarza  461  1144/3 cegła  1934     

40 Rogóżno  Dom  72  657/1  drewno  ok. poł. XIX    Remont l. 20-te XX w.  

41 Rogóżno  Dom  186  425  drewno  1890    Remont dachu 1945  

42 Rogóżno  Dom  306  755  drewno  1900     

43 Rogóżno  Dom  464  1154/5 drewno. / 

cegła  

pocz. XX     

44 Sonina  Fortyfikacje   1132  ziemn.  XVI  A-1269 

25.02.94  

 

45 Sonina  Kapliczka p.w. św. Sebastiana  493C 139/1 cegła  1907    Przy skrzyżowaniu dróg Kańczuga 

– Łańcut  

46 Sonina  Kapliczka przydrożna   958/11 

591/3  

cegła. 

/kam.  

1914    Obok remizy OK; centrum wsi  
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47 Sonina  Most   793/1  beton  1930    Na rzece Sawie  

48 Sonina Dom  234  842/1  drewno  1933    opuszczony  

49 Sonina  Dom  395  870  drewno  1895    Dobud. werandy l. 60-te XX w. – 

zamieszkały  

50 Sonina  Dom  430  805  drewno  l. 30-te XX     

51 Sonina  Dom  443  719  cegła  1904     

52 Sonina  Dom  466  17 cegła  1923-1928    

53 Sonina  Dom  476  36/1  cegła  l. 20-te XX    przebudowany  

54 Sonina  Dom  490  138/2  cegła  Ok. 1920    wyremontowany 

55 Sonina  Dom  494  621/13 cegła  1930    zamieszkały 

 
 
 
 
 
*3) W granicach III zmiany studium, nie występują obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.* 
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4. Kierunki rozwoju rolnictwa  

 
Gmina Łańcut w województwie podkarpackim jest największa powierzchniowo i 

posiada największy procent rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Rolnictwo należy traktować 
jako kierunek priorytetowy. Klimat w jakim leży gmina oraz dobra jakość gleb sprzyjają 
produkcji roślinnej, która powinna być w dalszym ciągu rozwijana, lecz z pewnymi, podanymi 
niżej ukierunkowaniami. 

Istniejący Zakład Doświadczalny Instytutu Sadowniczego w Albigowej – pomimo 
prywatyzacji – współpracuje naukowo z czołowymi instytutami w kraju. Obecność tego 
Instytutu wpływa korzystnie na rozwój produkcji sadowniczej w gminie oraz poziom ogólnej 
wiedzy rolniczej w terenie. Sady zajmują około 10% z ogółu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Szczególnie ważne jest to w zakresie doboru właściwych klimatycznie i glebowo oraz 
atrakcyjnych handlowo gatunków. 

Sadownictwo wskazuje się jako znaczący kierunek rozwoju rolnictwa. Studium 
niniejsze zakłada dalszy rozwój i modernizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej niezależnie 
od stanu własności gruntów rolnych. 

Główny kierunek zakładanego rozwoju to doprowadzenie do kompleksowych 
rozwiązań. Oznacza to połączenie w jeden proces samej produkcji rolniczej wraz z 
przechowywaniem, przetwórstwem a także handlem. Pod względem technologicznym 
oznacza to także wykorzystanie istniejących warunków naturalnych do produkcji tzw. 
„ekologicznej". 

Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych w niektórych jednostkach osiedleńczych 
powoduje wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w większości dla produkcji 
nietowarowej - prowadzonej dla potrzeb rodzinnych mało efektywnej. 

Gmina Łańcut jako gmina podmiejska o bardzo dobrych warunkach naturalnych 
powinna uformować swoje rolnictwo z kierunku produkcji roślinnej na produkcję ogrodniczą 
rynkową. 

Zalecenie powyższe jest elementem polityki przestrzennej gminy i zachętą do 
przekształcania terenów w zagospodarowaniu przestrzennym – dotyczy to zwłaszcza 
drobnych gospodarstw. 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna dobrej jakości - ze względu na konieczność jej 
zachowania - nie powinna być przeznaczona pod zabudowę. 

Studium ogranicza budownictwo rolnicze niewymagające ustanowienia lokalizacji w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Sytuowanie budynków związanych 
z produkcją rolną (budownictwo rolnicze) dopuszcza się wyłącznie na terenach rolnych 
oddalonych maksymalnie do 100 m od wyznaczonych terenów budownictwa osiedleńczego. 

 Do budownictwa rolniczego należy zaliczyć także obiekty związane z agroturystyką, 
realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych. Terenów rolnych z dopuszczeniem 
budownictwa rolniczego nie zaznaczono na rysunku ze względu na skalę opracowania. 
 
Tereny sadów w dużych kompleksach wydzielono odrębnym kolorem. Grunty zmeliorowane 
wchodzące w tereny zainwestowane powinny być chronione przed zniszczeniem elementów 
sieci podziemnej. 

Wyłącza się z jakiejkolwiek zabudowy 4,7 ha gleb torfowych i 7,3 ha gleb murszowych. 
Dopuszcza się na terenach rolnych wyłączonych spod zabudowy lokalizację punktowych 
obiektów infrastruktury takich jak wieże radiostacji, elektrowni wiatrowych itp. 

Wyznaczona w Studium granica polno-leśna przeznacza do zalesienia wyłącznie 
tereny mało korzystne dla celów rolnych. Są to głównie tereny osuwiskowe, o dużym 
pochyleniu, o niekorzystnym ukierunkowaniu względem stron świata, grunty klasy IV 
pochodzenia mineralnego i gorsze. W większości grunty te przylegają do lasów i zadrzewień 
istniejących. 
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*2) 4.1 Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej zakłada 
się następujące zasady gospodarowania na obszarach objętych II-gą częściową zmianą 
studium: 

 konsekwentne zwiększanie areałów gospodarstw rolnych, w tym poprawa struktury 
obszarowej i przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, 

 ograniczenie dalszego rozdrabniania gospodarstw istniejących, 

 należy dążyć do łączenia funkcji rolnej i turystycznej poprzez rozwijanie działalności 
agroturystycznej, 

 rozwój rolnictwa ekologicznego, 

 w przypadku zainwestowania obszarów zmeliorowanych należy przebudować system 
melioracji wodnej w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz 
zapewniający zachowanie ciągłości układu i swobodny przepływ wód, 

 na obszarach rolnych dopuszcza się zabudowę zagrodową oraz obiekty i urządzenia 
służące obsłudze działów specjalnej produkcji rolnej, 

 na obszarach rolnych dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, 

 na obszarach gruntów ornych oraz wzdłuż cieków powierzchniowych, przepływających 
przez obszary rolne należy zachować i wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia, 

 należy chronić grunty rolne przed erozją wodną i wietrzną poprzez wykorzystywanie 
zadrzewień śródpolnych oraz zadarnienia wzdłuż cieków wodnych,  

 należy dążyć do ograniczenia nawożenia gruntów i stosowania środków ochrony roślin, 
zachowania niezadrzewionych łąk i pastwisk, szczególnie na obszarach podmokłych, 

 na obszarach dolinnych zaleca się zachowanie mozaikowatej struktury krajobrazu poprzez 
zachowanie oczek wodnych oraz kępowych i pasmowych zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych. * 

 

*2) 4.2 Leśna przestrzeń produkcyjna 

Na obszarach lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, zlokalizowanych na 
obszarach objętych II-gą częściową zmianą studium, zrównoważoną gospodarkę leśną należy 
prowadzić w oparciu o plany urządzania lasu dostosowane do szczególnych warunków 
siedliskowych. W przypadku lasów nie będących własnością Skarbu Państwa działalność 
gospodarczą regulują uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacja lasów. 

Ponadto, dla lasów zakłada się następujące zasady gospodarowania na obszarach 
objętych II-gą częściową zmianą studium: 

 sukcesywne zwiększenia areału gruntów leśnych (w szczególności zaleca się zalesić 
obszary przyległe do istniejących kompleksów leśnych), 

 dążenie do wyrównania granicy rolno-leśnej oraz łączenia izolowanych enklaw leśnych, 

 ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 

 pozostawienie stref wolnych od zabudowy wzdłuż granicy lasów, 

 dopuszcza się budowę szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc odpoczynku 
oraz innych obiektów ułatwiających ruch turystyczny.* 

 

5. Kierunki i zasady rozwoju turystyki i rekreacji 

 

Gmina Łańcut położona jest wokół południowej i wschodniej części miasta Łańcut, 
posiada szczególnie wiele atrakcyjnych obszarów lub elementów sprzyjających rekreacji 
codziennej i „weekendowej" w pobliżu miasta, głównie w zakresie wartości kulturowych. 

Tereny bardziej atrakcyjne zarówno pod względem naturalnym jak i infrastruktury 
znajdują się na południowych obrzeżach gminy. 

Rozwój turystyki i rekreacji należy kształtować w kierunku turystyki kwalifikowanej - 
kolarskiej i pieszej oraz pobytowej - w gospodarstwach agroturystycznych w całej gminie. 
Turystykę kolarską można uprawiać w oparciu o istniejące drogi powiatowe i gminne z 
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uzupełnieniem ścieżkami wyznaczanymi w trybie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenach leśnych. Można na ten cel wykorzystać również już wytyczone 
drogi leśne - głównie w obszarze chronionego krajobrazu. Ścieżki rowerowe zostały pokazane 
na rysunku Nr 2. 
Turystykę pieszą wyznacza istniejący szlak turystyczny z Łańcuta do Chmielnika. Można też 
wyznaczyć ścieżki rowerowe w całym Obszarze Chronionego Krajobrazu, a także w pobliżu 
licznych obiektów zabytkowych. 
 

6. Zasady gospodarki przestrzennej dotyczące obszarów zabudowanych 

Polityka zagospodarowania przestrzennego najwięcej uwagi zwraca na tereny 
zabudowane. 

Gmina Łańcut ma charakter typowo wiejski. Zabudowa osiedleńcza ma w 
zdecydowanej większości jednorodną zabudowę związaną z dawnymi, historycznymi 
układami ruralistycznymi. Układy te potwierdzone są do dziś przez kolejne studia i 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie wsie mają 
układ zabudowy ułożony wzdłuż dolin rzeczek, potoków i cieków wodnych. 

Czytelność tego układu pozostaje nadal wyraźna, mimo, że ostatnie lata rozwoju wsi 
charakteryzują się budownictwem osiedleńczym bez powiązania z rolnictwem. Gmina będzie 
przekształcać się sukcesywnie w „sypialnię" dla miasta Łańcuta, a także pełnić tak rolę w 
stosunku do aglomeracji rzeszowskiej. Wśród zabudowy nierolniczej jako pierwsze można 
wyodrębnić stadium budownictwa „chłopo-robotników", a dopiero niedawno zaznaczył się etap 
ingerencji w tkankę wsi obiektami dużych willi („pałaców'). Problem ten tworzy nową sytuację 
w ładzie przestrzennym - głównie w północnej części gminy – wzdłuż drogi Nr 4 i linii kolejowej, 
uwarunkowanie to wymagać będzie opracowania M.P.Z.P. 

Ogólnie powierzchnia „zurbanizowana" zajmuje 10% powierzchni gminy w tym budynki 
6,4% a 3,6% to drogi. Budownictwa „poza osiedleńczego" jest niewiele ok. 4% w stosunku do 
reszty zabudowy - gdyż w gminie brak jest dużego przemysłu - zajmującego rozległe obszary 
w powierzchniach innych gmin. Wyróżniające się zespoły zabudowy „poza osiedleńczej" to 
zespoły szkół w Albigowej i Wysokiej; ponadto kilka szkół podstawowych, gimnazja, zespoły 
sakralne, kilka większych hurtowni, większe zabudowania gospodarstw rolniczych.  

Pozostałe obiekty usługowe i drobnego przemysłu należy traktować jako wtopione w 
zabudowę osiedleńczą, a przeważnie przestrzennie i funkcjonalnie są z tą zabudową 
związane. 

Polityka przestrzenna zakłada utrzymanie obecnego trendu szybkiego rozwoju 
budownictwa osiedleńczego i w miarę potrzeb - usługowego z dopuszczeniem nielicznych 
wnioskowanych zakładów produkcyjnych z ograniczeniem do minimum znaczącego wpływu 
na środowisko przyrodnicze. 

Należy się spodziewać nierównomiernego rozwoju w poszczególnych 
miejscowościach. 

Niezależnie od niżej opisanych kierunków zagospodarowania przestrzennego, należy 
uwzględnić warunki ochrony dóbr kultury zawarte w „Studium ochrony dóbr kultury i 
krajobrazu" zaznaczone graficznie również na rysunku Nr 1. 

Zapis dla poszczególnych miejscowości ułożony został w kolejności nawiązującej do 
ustaleń obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Łańcut- podzielonego na jednostki strukturalne. Ustalenia te przyjęto jako uwarunkowania 
wynikające z przyzwyczajenia i sposobu prowadzenia dokumentacji w dotychczasowym 
procesie zagospodarowania przestrzennego gminy (bez przekładania wpływu M.P.O. na 
kierunki przyjęte w studium). 
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*2) 6.1. Głuchów (wg M.P.O. „C2") 

Wieś w północnej części gminy - może być traktowana funkcjonalnie jako wschodnie 
przedmieście miasta Łańcuta. Wieś jest równie stara jak Łańcut (XIV w.) i posiada wspólną z 
nim historię. 

Zabudowa ułożona w dolinie rzeki Sawa po dwóch stronach drogi krajowej Nr 4. 
Szybszy rozwój w końcu XX w. powoduje powstawanie hurtowni, warsztatów i drobnego 
przemysłu. Wyznaczone tereny budowlane - pomimo szybkiego rozwoju wsi – nadal pozostają 
niewykorzystane. Zabudowa - zarówno osiedleńcza jak i każda na cele nierolnicze - wymaga 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako instrumentu 
polityki przestrzennej. Teren we wschodniej części gminy wraz z istniejącym zbiornikiem 
retencyjnym wskazuje się dla budowy kompleksowego osiedla rekreacyjnego z niezależnym 
dostępem z drogi krajowej Nr 4 wzdłuż doliny potoku. 

Odległość nowej zabudowy mieszkalnej powinna wynosić 50 m od krawędzi jezdni 
drogi krajowej i 15 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej od dróg powinna być zgodna z 
przepisami odrębnymi. 
 
*1) Dla obszarów oznaczonych w części graficznej studium symbolami: P,U 1.1, MN 1.1, MN 
1.2, MN,U 1.1 i R 1.1, ZP 1.1, MR 1.1 określa się kierunki zagospodarowania z określeniem 
ich funkcji (przeznaczenia) i wymagań dotyczących zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem występujących uwarunkowań . 

Obszar P,U 1.1 wskazuje się pod zabudowę produkcyjno-usługową wraz z 
towarzyszącym jej zainwestowaniem takim jak dojazdy, place, parkingi, garaże, zieleń 
izolacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W zagospodarowaniu obszaru 
dopuszcza się lokalizację zabudowy systemami fotowoltaicznymi, nie dopuszcza się lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, dotyczących ochrony środowiska, z wyjątkiem dróg, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. Dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie oddziaływać na 
środowisko nakazuje się stosowanie zabezpieczeń przed możliwością zanieczyszczenia wód 
podziemnych i gruntu. Poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych norm dla 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% 
powierzchni ogólnej terenu, wskaźnik miejsc postojowych - nie mniej niż 1 miejsce postojowe 
na 50 m2 powierzchni użytkowej produkcyjnej lub magazynowej albo 1 miejsce postojowe na 
4 zatrudnionych w części biurowej i usługowej; wysokość budynków – nie wyższa niż 12 m do 
kalenicy dachu. W zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebudowę drogi krajowej nr 4 i 
położenie na terenie projektowanej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Głuchowie. 

Obszary MN 1.1 i MN 1.2 wskazuje się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
W zagospodarowaniu obszaru MN 1.1 i MN 1.2 musi uwzględnić się ograniczenia wynikające 
z położenia w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 425 i zagrożenia 
zalewaniem wodami powodziowymi Q1%. 

Wskaźniki urbanistyczne i parametry zabudowy: minimalna wielkość działki 
budowlanej 600 m2, powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki lub 
terenu, powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 30% powierzchni działki. 

Obszar MN,U 1.1 i R 1.1 wskazuje się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
usługową, w tym tereny sportowe, wypoczynkowo-rekreacyjne, usługi nieuciążliwe oraz pod 
obiekty infrastruktury technicznej, drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi, zieleń nieurządzoną 
z dopuszczeniem infrastruktury i urządzeń rekreacyjnych i użytki rolne. Na terenie MN,U 1.1 
nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, dotyczących ochrony środowiska, z wyjątkiem 
dróg publicznych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacji publicznej. Teren 
R 1.1 położony jest w zasięgu szczególnego zagrożenia zalewaniem wodami powodziowymi 
Q1%. Na terenie R 1.1. obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy i ogrodzeń, zakaz 
nasadzenia drzew i krzewów. 

Wskaźniki urbanistyczne i parametry zabudowy: minimalna wielkość działki 
budowlanej dla Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - 600 m2, powierzchnia 
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zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki lub terenu, powierzchnia biologicznie 
czynna – nie mniejsza niż 30% powierzchni działki. Lokalizacja usług i handlu na wydzielonych 
dla tej funkcji działkach. Istniejące drogi wewnętrzne, skomunikowane z zewnętrznym układem  
drogowym i posiadające parametry dróg publicznych ustala się jako drogi publiczne. 
Zapewnienie co najmniej 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla funkcji 
mieszkaniowej i dodatkowo miejsca postojowe dla funkcji usługowej w liczbie dostosowanej 
do rodzaju i wielkości usług, z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wysokość 
zabudowy - nie większą niż 10 m. 

Obszar MR 1.1 wskazuje się pod zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe, - 
lokalizację budynków rekreacji indywidualnej. Obsza położony w sąsiedztwie stanowiska 
archeologicznego w obszarze AZP 102-79 nr stanowiska na obszarze AZP-74. Wskaźniki 
urbanistyczne i parametry: minimalna wielkość działki budowlanej 300 m2, budynki rekreacji 
indywidualnej o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2 i wysokości nie większej niż 7,0 
m; powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 60% powierzchni działki.  

Obszar ZP 1.1 wskazuje się pod zieleń urządzoną z urządzeniami i obiektami 
rekreacyjno-wypoczynkowymi, urządzony w istniejącym lasku. W zagospodarowaniu obszaru 
zapewnić zachowanie i zabezpieczenie miejsca pamięci narodowej – obelisku 
upamiętniającego zamordowanie przez hitlerowców, kilkunastu nieznanych więźniów. 

W zagospodarowaniu terenu nakazuje się stosowanie zabezpieczeń przed 
możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu. Lokalizacja obiektów oraz urządzeń 
rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych przy zachowaniu w maksymalnym stopniu 
istniejącego drzewostanu. Obiekty budowlane (budynki turystyczno-gospodarcze, altany i 
urządzenia sportowe) o wysokości nie przekraczającej 5,0 m. Liczba miejsc parkingowych w 
dostosowaniu do programu użytkowego urządzeń turystyczno-wypoczynkowych 
zlokalizowana przy ogólnodostępnej gminnej drodze wewnętrznej, do której obszar przylega 
od strony północnej. 

Dla wszystkich wymienionych obszarów Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, większość obszarów wymaga zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. * 
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*2) 6.2 Sonina (wg M.P.O. „A2”) 

Wieś pochodząca z XIV w. historią swoją związana z miastem Łańcutem. Aktualnie 
również funkcjonalnie i przestrzennie związana z wymienionym układem. Osią 
zainwestowania jest dolina rzeki Sawy i jej lewego dopływu. Zabudowa osiedleńcza 
kształtować się powinna głównie przy drogach powiatowych i gminnych, a w ograniczonej 
ilości przy drodze wojewódzkiej Nr 881 pełniącej rolę drogi głównej tranzytowej. Odległość 
nowej zabudowy mieszkalnej od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej powinna wynosić 30 m, a 
od krawędzi jezdni drogi powiatowej - 15 m. 

Na północnym skraju wsi planowany jest odcinek wschodni obwodowej drogi krajowej 
Nr 4, wyprowadzający ruch tranzytowy poza miasto Łańcut. Planowana trasa obwodowej wraz 
z terenami do 100 metrów po obu stronach pasa drogowego muszą mieć sporządzony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. * 
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6.3 Wysoka (wg M.P.O. „A3") 

Wieś pochodząca z II połowy XIV w. i historią swoją związana z miastem Łańcutem. 
Zabudowa osiedleńcza w układzie ulicowym wzdłuż obu dróg powiatowych po dwu stronach 
rzeki Sawa, powinna uwzględniać ochronę wartości kulturowych. 

Na północnym obrzeżu, w dawnych zabudowaniach podworskich, mieści się Zespól 
Szkół Rolniczych stopnia średniego, możliwość adaptacji na inny rodzaj szkolnictwa w tym 
wyższego. 

Sygnalizowane w ankietach problemy dotyczą w większości dróg wiejskich, lokalnych 
parkingów i oświetlenia. 

W „Studium" wskazano dodatkowe tereny osiedleńcze na budowę mieszkań dla 
przyszłych pracowników wyższej uczelni i zarazem rozbudowy Zespołu Szkół o obiekty 
sportowe i dydaktyczne. Tereny te wymagają opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami wnioskodawcy. Odległość nowej 
zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni dróg powiatowych powinna wynosić 15 m. 

Polityka przestrzenna gminy winna być skierowana na skoordynowanie poczynań 
władz województwa i powiatu z potrzebami społeczności lokalnej. Koordynacja powinna 
nastąpić przy ustalaniu publicznych zadań ponadlokalnych i powinna dotyczyć także 
finansowania opracowań niezbędnych m.p.z.p. 
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6.4 Albigowa (wg M.P.O. „B1") 

Wieś istniejąca już od XIV w. Pomimo częstych zmian właścicieli wieś rozwijała się na 
tych samych założeniach jak pierwotne. Główne motywy zabudowy wsi to dolina największej 
w gminie rzeczki - Sawy i trasa drogi (obecnie wojewódzkiej lecz dawniej będącej fragmentem 
szlaku z północy Polski przez Leżajsk i Łańcut (krzyżówka ze szlakiem wschód-zachód) do 
Przełęczy Dukielskiej na południe. Korzystne warunki naturalne i infrastruktury powodują 
szybki rozwój wsi Albigowa. Aktualnie Albigowa jest jedną z największych wsi w gminie z 
tendencją dalszego wzrostu liczby mieszkańców - sądząc po znacznym ruchu budowlanym. 

Dotychczasowe tereny budowlane w części północnej i środkowej są na wyczerpaniu. 
Niewielkie rezerwy terenów budowlanych w części południowej - wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Nr 877 mogą zaspokoić pewien procent zapotrzebowania na działki siedliskowe - ingerencja 
polityki gminy w rynek obrotu nieruchomości może być realizowana poprzez kolejność 
sporządzania i zakres m.p.z.p. 

Planowane przekształcenie Zawodowej Szkoły Rolniczej w Albigowej na wyższą 
uczelnię spowoduje wzmożone zapotrzebowanie na tereny budowlane - zarówno szkolne jak 
i osiedleńcze. Tereny takie - wskazane w Studium - będą wymagały opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. 

Ograniczeniem w zagospodarowaniu przestrzennym jest obszar górniczy gazu 
ziemnego „Husów-Albigowa-Krasne”.  
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6.5. Handzlówka (wg M.P.O. „B2") 

Wieś lokowana na prawie magdeburskim w XIV w. Zbudowana w dolinie rzeki Sawa 
wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 877 i drogi powiatowej. Zabudowa osiedleńcza stanowi 
bezpośrednie przedłużenie zabudowy wsi Albigowa. 

W środkowej części, przy drodze powiatowej i końcowej części drogi wojewódzkiej są 
jeszcze rezerwy wyznaczonych terenów budowlanych, nadal wskazanych do zabudowy. 

W „Studium" proponuje się utworzenie nowych terenów w północnej części wsi. Zmiana 
ta powoduje konieczność opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Granicę zmiany zaznaczono na rysunku „Studium". Wschodnia część wsi 
objęta jest koncesyjnym obszarem górniczym gazu ziemnego „Husów-Albigowa-Krasne”.  

 Liczne odwierty i sieć gazowa wysokiego ciśnienia ograniczają zabudowę. 
Ankiety wskazują na zainteresowanie poprawą warunków bytowania bez potrzeby 

zasadniczych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Wnioskowana budowa zbiornika retencyjnego mieści się w zakresie tzw. ,małej 

retencji" i 'wymagać będzie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Większość terenów osiedleńczych wsi Handzlówka leży w obrębie „Hyżniańsko-
Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu". Polityka przestrzenna gminy powinna 
zadbać o ochronę zarówno krajobrazu jak i dziedzictwa kulturowego przy tworzeniu ładu 
przestrzennego. Należy wykorzystać przy tym wsparcie organizacji pozarządowych takich jak 
„Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi". 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe terenów otaczających w/w „Obszar Chronionego 
Krajobrazu" powinny zachęcać gminę do wnioskowania o jego rozszerzenie. 

Obszar ograniczonego użytkowania terenu wywołany podziemnym zbiornikiem gazu 
winien być ustanowiony decyzyjnie, a jego warunki uwzględnione w toku opracowania m.p.z.p. 
 
*3) Obszar objęty III zmianą studium 
 
W północnej części miejscowości Handzlówka przy drodze powiatowej zlokalizowana jest 
Parkieciarnia. Kompleks budynków przemysłowych sąsiaduje bezpośrednio z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, a od wschodniej strony graniczy z rzeką Sawą.*  
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*2) 6.6. Kraczkowa (wg M.P.O. „C1”) 

Jedna z największych wsi w gminie, liczy obecnie 3250 mieszkańców. Wieś lokowana 
na prawie niemieckim w II połowie XIV w. 

Rozmieszczenie większości zabudowy osiedleńczej wzdłuż doliny potoku, przy 
drogach powiatowych i gminnych. Część zabudowy ukształtowana wzdłuż dwu odcinków drogi 
krajowej Nr 4. Są tu duże rezerwy terenów budowlanych, wymagających budowy drogi 
zbiorczej i odpowiednich odległości linii zabudowy od drogi krajowej. Liczne rezerwy terenów 
budowlanych wewnątrz wsi, wzdłuż dróg powiatowych i gminnych w kierunku południowym 
pozwalają na dalszą rozbudowę osadnictwa bez konieczności wyznaczania nowych 
obszarów. 

Ankiety wykazują duże zainteresowanie poprawą warunków bytowania bez 
konieczności wprowadzania zasadniczych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. * 
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6.7. Cierpisz 

 
Najmniejsza wieś położona na południowo-zachodnim obrzeżu gminy, która była 

niegdyś przysiółkiem wsi Kraczkowa. Zabudowa typu ulicówki rozłożona jest przy drodze 
powiatowej w dwu skupiskach - odległych od siebie o ok. 2 km. Części noszą nazwy 
fizjograficzne Cierpisz Górny i Cierpisz Dolny. 

Wyznacza się tereny budowlane wzdłuż całej długości drogi. Tereny te pozostają nadal 
niezabudowane w całości. W części zachodniej wsi istnieje rozproszona zabudowa 
osiedleńcza wzdłuż drogi gminnej. Zabudowę tę można w razie potrzeby „zagęścić". 
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6.8. Kosina (wg M.P.O. „D") 

Największa wieś w gminie zarówno pod względem ludnościowym (3486 mieszkańców 
co stanowi 17% ogółu ludności gminy); jak i powierzchniowym (2061 ha - 20% całości pow. 
gminy). Założenie wsi pochodzi z XIV w. dla kolonistów niemieckich. 
Tereny zainwestowane ułożone wzdłuż doliny potoku Kosinka na długości 5 km w układzie 
północ-południe. 

Osią zabudowy jest droga powiatowa. Zabudowa rozrzucona chaotycznie po obu 
stronach doliny na szerokości 500 – 1000 m. Współczesny rozwój odbywa się na zasadzie 
uzupełniania zabudowy w istniejącej strukturze starej ruralistyki z zachowaniem jej 
zabytkowych elementów. Są to budynki drewniane konstrukcji przysłupowej pochodzące z 

XVIII i XIX w. - zalecane do pełnej ochrony. 
Rezerwy terenu pod zabudowę w postaci wolnych miejsc wśród zabudowy pozostały 

jeszcze w północnej - najszerszej części wsi. 
Wskazuje się możliwość pozyskania dodatkowych terenów osiedleńczych w rejonie 

przysiółka Małodobra ze względu na korzystny układ komunikacji - między drogą krajową nr 4 
a linią kolejową z istniejącym przystankiem osobowym. 
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*2) 6.9. Rogóżno (wg M.P.O. „E”) 

Wieś powstała w XV w. Największy jej rozwój nastąpił w XIX w. Pomimo, że wieś jest 
położona na skraju gminy w oddaleniu 10 km od granic miasta Łańcuta - była stale z nim 
związana gospodarczo. Obecnie Rogóżno powierzchniowo i ludnościowo należy do 
najmniejszych w gminie. Gęstość zaludnienia należy do największych w gminie. 

Zabudowa typowo osiedleńcza - rozłożona wzdłuż doliny potoku i drogi powiatowej na 
długości 2 km - między drogą krajową Nr 4 a magistralą kolejową E30 z własnym przystankiem 
osobowym. 

Wskazywane tereny budowlane przy drogach gminnych poza istniejącą strukturą starej 
ruralistyki wymagają opracowania m.p.z.p. 
Tereny te cieszą się zainteresowaniem inwestorów. * 
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*2) 6.10. Obręby objęte II-gą częściową zmianą studium: 

Głuchów 

Wieś w północnej części gminy, usytuowana na wschód od Łańcuta, w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie - może być traktowana funkcjonalnie jako wschodnie przedmieście 
miasta. Od południa graniczy ze wsią Soniną, od wschodu z Kosiną, od północy z 
miejscowościami Dębiną, Białobrzegami i Wolą Dalszą. Wieś jest równie stara jak Łańcut (XIV 
w.) i posiada wspólną z nim historię.  

Zabudowa ułożona w dolinie rzeki Sawa po obu stronach drogi krajowej Nr 94 oraz 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych niższych kategorii odchodzących prostopadle od 
wspomnianej drogi. 

 
 

Sonina 

Wieś pochodząca z XIV w. historią swoją związana z miastem Łańcutem. Aktualnie 
również funkcjonalnie i przestrzennie związana z wymienionym układem. Wieś rozciąga się 
na południowy wschód od Łańcuta, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Od południa i zachodu 
graniczy z Wysoką, od wschodu z Głuchowem i Kosiną.  

Zabudowa Soniny skupia się w dolinie rzeki Sawa i jej lewego dopływu. Najlepszy 
dojazd umożliwiają: droga wojewódzka nr 881 z Łańcuta do Kańczugi oraz droga powiatowa 
z Wysokiej.  
 

Kraczkowa 

Jedna z największych wsi w gminie, na koniec roku 2014 zamieszkiwana była przez 
3669 mieszkańców. Wieś lokowana na prawie niemieckim w II połowie XIV w. Miejscowość 
oddalona o 5 km na południowy zachód o Łańcuta. Od zachodu graniczy z Malawą, od północy 
ze Strażowem, od południa z Cierpiszem, a od strony wschodniej z Łańcutem i Albigową. 

Zabudowania są skupione po obu stronach drogi powiatowej z Malawy przez 
Kraczkową do Albigowej, przy drodze krajowej nr 94 (przysiółek Tłoki) oraz na wzgórzach 
okalających od południa Kraczkową tzw. Działach Zachodnich i Wschodnich. 

W granicach sołectwa Kraczkowa (w rejonie tzw. Działów Zachodnich) występują 
miejsca narażone na pojawianie się ruchów masowych, co również ogranicza możliwość 
zabudowy albo co najmniej wymusza odmienne podejście do jej realizacji. Na obszarach tych 
dopuszcza się budowę zapór przeciwosuwiskowych. 
 

Rogóżno 

Wieś powstała w XV w. Największy jej rozwój nastąpił w XIX w. Pomimo, że wieś jest 
położona na skraju gminy - była stale z nim związana gospodarczo. Obecnie Rogóżno 
powierzchniowo i ludnościowo należy do najmniejszych w gminie. Gęstość zaludnienia należy 
do największych w gminie. Miejscowość oddalona 12 km na wschód od Łańcuta. Od wschodu 
graniczy z wsią Grzęska, od południa z Nowosielcami, od zachodu z Kosiną, a od północy z 
Korniaktowem.  

Zabudowa Rogóżna jest skupiona po obu stronach drogi gminnej i powiatowej, 
przecinającej niemal pod kątem prostym drogę nr 94. Najlepszy dojazd do wioski zapewniają 
droga nr 94, drogi powiatowa/gminna z Korniaktowa i Nowosielec oraz osobowe połączenia 
kolejowe (dworzec znajduje się w północnej części wsi). 
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Kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenu w sołectwach objętych 
II-gą częściową zmianą studium (Głuchów, Kraczkowa, Rogóżno i Sonina) 
 
W oparciu o istniejące uwarunkowania ustala się następujące kierunki i wskaźniki 
zagospodarowania oraz użytkowania terenu: 

 obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (2MW), 

 obszary zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa lub 
zagrodowa (2MU), 

 obszary zabudowy mieszkaniowej (2MU1), 

 obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (2RU), 

 obszary usług sportu i rekreacji (2US, 2US1), 

 obszary usług turystyki (2UT), 

 obszary usług (2U), 

 obszary usług kultu religijnego (2UKr), 

 obszary usług publicznych (2UP), 

 obszary usług oświaty (2Uo), 

 obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji (2UKS), 

 obszary działalności produkcyjno-usługowej (2PU, 2PU1, 2PU/S), 

 obszary wyróżnionych urządzeń infrastruktury technicznej (2IT), 

 obszary leśne (2ZL), 

 obszary publicznej zieleni urządzonej (2ZP), 

 obszary cmentarzy (2ZC), 

 obszary wód powierzchniowych (2WS), 

 obszary rolne, z przewagą gruntów o niskich klasach bonitacyjnych (2R), 

 obszary rolne, z przewagą gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (2R1), 

 obszary rolne użytków zielonych (2RZ), 

 obszary terenów komunikacji kolejowej (2KK), 

 obszar parkingu (2KP). 
 
Obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (2MW) 
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się: 

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
b) usługi podstawowe nieuciążliwe jako funkcja uzupełniająca, 
c) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
d) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, 
e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
f) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
g) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 15 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa lub 
zagrodowa (2MU) 
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 

lub zagrodowej dopuszcza się: 
1.1) funkcje rolnicze: 

a) zabudowę zagrodową, 
b) zabudowę agroturystyczną, 
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c) budynki, obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, 

d) obiekty i urządzenia inwentarskie związane z rolnictwem, 
1.2) funkcje nierolnicze: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności, do 4 lokali 

mieszkalnych, 
c) zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
d) zabudowę usługową, 
e) usługi publiczne, 
f) zabudowę rekreacji indywidualnej, 
g) rzemiosło, nieuciążliwą działalność gospodarczą, 
h) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
i) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
j) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, 
k) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
l) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
m) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 12 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Dopuszcza się wznoszenie budowli nie wyższych niż 50 m nad poziomem terenu. 
4) Ustala się obowiązek rozdzielenia funkcji rolniczych i nierolniczych odrębnymi terenami 

podczas sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Obszary zabudowy mieszkaniowej (2MU1) 
1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
b) usługi podstawowe, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, 
c) usługi publiczne, 
d) zabudowę rekreacji indywidualnej, 
e) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
f) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
h) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
j) budynki gospodarcze, parkingi, garaże. 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 12 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Dopuszcza się wznoszenie budowli nie wyższych niż 50 m nad poziomem terenu. 
4) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (2RU) 
1) Na obszarach obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych dopuszcza się: 

1.1) funkcje rolnicze: 
a) budynki, obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, w tym 
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zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, związaną z 
prowadzeniem gospodarstwa,  

b) zabudowę zagrodową, 
c) obiekty i urządzenia inwentarskie związane z rolnictwem, 

1.2) funkcje nierolnicze: 
a) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
b) sady, zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
c) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
d) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
e) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 12 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Dopuszcza się wznoszenie budowli nie wyższych niż 50 m nad poziomem terenu. 
4) Ustala się obowiązek rozdzielenia funkcji rolniczych i nierolniczych odrębnymi terenami 

podczas sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Obszary usług sportu i rekreacji (2US, 2US1) 
1) Na obszarach usług sportu i rekreacji dopuszcza się: 

a) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
b) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. 

przechowalnie sprzętu, szatnie, zaplecze sanitarne), place zabaw, 
c) usługi towarzyszące związane z przeznaczeniem i obsługą funkcji podstawowej, 
d) usługi turystyki, 
e) zabudowę rekreacji indywidualnej, 
f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
g) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
i) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 25 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Określone w pkt 2 wskaźniki i parametry zabudowy nie dotyczą obiektów sportowych; 
4) Dla obszarów 2US1 ustala się zakaz lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej oraz 

innych terenów o funkcjach chronionych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary usług turystyki (2UT) 

1) Na obszarach usług turystyki dopuszcza się: 
a) usługi turystyki, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) usługi podstawowe nieuciążliwe jako funkcja uzupełniająca, 
c) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
d) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
f) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
h) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 
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2) W zakresie zasad gospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 12 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary usług (2U) 
1) Na obszarach usług dopuszcza się: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 
b) zabudowę usługową, 
c) usługi publiczne, 
d) usługi handlu, w tym targowiska, 
e) bazy, składy, magazyny i hurtownie, 
f) usługi turystyki, 
g) funkcję mieszkaniową związaną z obiektem usługowym (np. mieszkanie dla właściciela 

lub zarządcy terenu), 
h) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
i) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
j) rzemiosło i nieuciążliwą działalność produkcyjną, 
k) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
l) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
m) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
n) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 12 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Określone w pkt 2 wskaźniki i parametry zabudowy nie dotyczą usług publicznych, np. 

kościół, szkoła, itp., które stanowią dominanty urbanistyczne. 
4) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary usług kultu religijnego (2UKr) 
1) Na obszarach usług kultu religijnego dopuszcza się: 

a) obiekty sakralne, 
b) obiekty towarzyszące, np. plebania, dzwonnica, sala katechetyczna, itp., 
c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, 
d) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 25 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnie biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

 
Obszary usług publicznych (2UP) 
1) Na obszarach usług publicznych dopuszcza się: 
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a) usługi publiczne,  
b) usługi podstawowe nieuciążliwe jako funkcja uzupełniająca, 
c) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 
d) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
e) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
f) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
g) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 20 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary usług oświaty (2Uo) 
1) Na obszarach usług oświaty dopuszcza się: 

a) usługi oświaty, 
b) usługi publiczne, 
c) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 
d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
f) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;  

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 20 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji (2UKS) 
1) Na obszarach obiektów i urządzeń obsługi komunikacji dopuszcza się: 

a) obiekty obsługi komunikacji, np. naprawcze warsztaty samochodowe, stacje obsługi, 
myjnie samochodowe, z możliwością sytuowania usług, 

b) stacje paliw, 
c) zieleń urządzoną, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni izolacyjnej, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ścieżki piesze, rowerowe, 
f) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
g) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 
a) wysokość zabudowy usługowej do 10 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy 

projektowanym wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) wysokość zabudowy i liczba kondygnacji innych budynków powinna być indywidualnie 

dostosowana do ich funkcji, 
c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, 
d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej. 
 
 
Obszary działalności produkcyjno-usługowej (2PU, 2PU1, 2PU/S) 
1) Na obszarach działalności produkcyjno-usługowej dopuszcza się: 
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a) zabudowę usługową, 
b) obiekty produkcyjne, 
c) bazy, składy, magazyny i hurtownie, 
d) obiekty handlu, w tym targowiska oraz rzemiosła i wytwórczości, 
e) obiekty obsługi komunikacji, 
f) budynki administracyjne i zaplecza socjalnego, 
g) funkcję mieszkaniową związaną z obiektem usługowym (np. mieszkanie dla właściciela 

lub zarządcy terenu), za wyjątkiem obszarów zlokalizowanych w zasięgu "strefy 
ochrony od elektrowni wiatrowych", wskazanej na rysunku studium, 

h) bazy transportowe, 
i) obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu turystycznego (obiekty handlu, 

gastronomii, turystyki), 
j) obiekty i urządzenia służące wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, 
k) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, 
l) zieleń i obiekty małej architektury, 
m) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
n) budynki gospodarcze, place manewrowe, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy dla obszarów 
2PU ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 15 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy dla obszarów 

2PU1 oraz 2PU/S ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 20 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki 

budowlanej. 
4) Dopuszcza się wznoszenie budowli nie wyższych niż 50 m nad poziomem terenu. 
5) Na obszarach działalności produkcyjno-usługowej oznaczonych symbolami 2PU, 2PU/S 

dopuszcza się obiekty i urządzenia służące przetwarzaniu energii słonecznej o mocy 
przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem, iż strefy ochronne od farm fotowoltaicznych 
muszą zawierać się w granicach danego obszaru. 

6) Na obszarach działalności produkcyjno-usługowej oznaczonych symbolem 2PU/S 
dopuszcza się lokalizację hangarów na statki powietrzne. 

7) Na obszarach działalności produkcyjno-usługowej oznaczonych symbolem 2PU/S 
dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie 
znacząco oddziałujących na środowisko. 

8) Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia uciążliwości spowodowanych prowadzoną 
działalnością. 

 
Obszary wyróżnionych urządzeń infrastruktury technicznej (2IT) 
1) Na obszarach wyróżnionych urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się: 

a) obiekty, urządzenia i budowle infrastruktury technicznej, 
b) zieleń. 

 
Obszary leśne (2ZL) 
1) Na obszarach leśnych, poza przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza się: 

a) zbiorniki i cieki wodne, 
b) łąki, 
c) urządzenia gospodarki wodnej i leśnej, 
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d) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach leśnych, 
e) wiaty edukacyjne, 
f) obiekty małej architektury, 
g) szlaki turystyczne, ścieżki piesze, rowerowe, konne; 

2) Zagospodarowanie obszarów leśnych ma się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi o 
lasach. 

 
Obszary publicznej zieleni urządzonej (2ZP) 
1) Na obszarach publicznej zieleni urządzonej, poza przeznaczeniem podstawowym, 

dopuszcza się: 
a) miejsca wypoczynku, place, skwery, 
b) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. 

zaplecze sanitarne), place zabaw, 
c) obiekty i urządzenia kultury (np. tablice pamiątkowe, obeliski, miejsca pamięci itp.), 
d) obiekty małej architektury, 
e) ścieżki zdrowia, ścieżki edukacyjne, 
f) ścieżki piesze, rowerowe, 
g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, w tym parkingi. 

 
Obszary cmentarzy (2ZC) 
1) Na obszarach cmentarzy dopuszcza się: 

a) kaplice, 
b) usługi i obiekty związane z obsługą cmentarza, sanitariaty, 
c) zieleń, w tym urządzoną, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni izolacyjnej wokół 

granic cmentarzy, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ścieżki piesze, 
f) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i parkingi; 

2) Ogrodzenie i zagospodarowanie cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) Wokół cmentarzy obowiązują strefy sanitarne, których zasięg i sposób zagospodarowania 

określają przepisy odrębne. 
 
Obszary wód powierzchniowych (2WS) 
1) Na obszarach wód powierzchniowych dopuszcza się: 

a) obiekty, urządzenia i budowle służące gospodarce wodnej, 
b) wykorzystanie dla celów turystycznych i rekreacyjnych, 
c) realizację przystani, pomostów i przepraw; 

2) Na obszarach tych dopuszcza się wykonywanie prac konserwacyjnych, regulacyjnych oraz 
związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

 
Obszary rolne, z przewagą gruntów o niskich klasach bonitacyjnych (2R) 
1) Na obszarach rolnych, z przewagą gruntów o niskich klasach bonitacyjnych dopuszcza 

się: 
a) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z 

możliwością modernizacji i wymiany substancji mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) sady, łąki, pastwiska, uprawy rolne i ogrodnicze, 
c) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, 
d) urządzenia melioracji i gospodarki wodnej, 
e) budowę stawów hodowlanych, 
f) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
g) zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
h) szlaki turystyczne, ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 
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Obszary rolne, z przewagą gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (2R1) 
1) Na obszarach rolnych, z przewagą gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych dopuszcza 

się: 
a) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z 

możliwością modernizacji i wymiany substancji mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) sady, łąki, pastwiska, uprawy rolne i ogrodnicze, 
c) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, 
d) urządzenia melioracji i gospodarki wodnej, 
e) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
f) drogi transportu rolnego, 
g) szlaki turystyczne, ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

 
Obszary rolne użytków zielonych (2RZ) 
1) Na obszarach rolnych użytków zielonych, dopuszcza się: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z możliwością 
modernizacji i wymiany substancji mieszkaniowej, 

b) łąki i pastwiska, 
c) sady, uprawy rolne i ogrodnicze, 
d) wykorzystanie obszarów dla celów rekreacyjnych, 
e) urządzenia melioracji i gospodarki wodnej, 
f) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
g) zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
h) zieleń urządzoną i nieurządzoną, obiekty małej architektury, 
i) drogi transportu rolnego, 
j) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 
k) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

 
Obszary terenów komunikacji kolejowej (2KK) 
1) Na obszarach terenów komunikacji kolejowej dopuszcza się: 

a) utrzymanie istniejących funkcji, 
b) zabudowę usługową i gospodarczą, 
c) usługi publiczne, 
d) składy i magazyny, 
e) zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni izolacyjnej i obiekty małej architektury, 
f) przystanki, punkty przesiadkowe, 
g) ścieżki piesze, rowerowe, 
h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, w tym drogi publiczne, parkingi i garaże.  

 
Obszar parkingu (2KP) 
1) Na obszarze parkingu, poza przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza się: 

a) przystanki i punkty przesiadkowe, 
b) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
c) ścieżki piesze, rowerowe, 
d) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
e) budynki gospodarcze, sanitariaty.* 
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*3) 6.11. Obszary objęte III zmianą studium: 

 
Kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenu w sołectwach objętych 
III zmianą studium (Handzlówka) 
 
W oparciu o istniejące uwarunkowania ustala się następujące kierunki i wskaźniki 
zagospodarowania oraz użytkowania terenu: 

 obszar działalności produkcyjno-usługowej (3PU), 
 
Obszar działalności produkcyjno-usługowej (3PU) 
1) Na obszarach działalności produkcyjno-usługowej dopuszcza się: 

a) zabudowę usługową, 
b) obiekty produkcyjne, 
c) bazy, składy, magazyny i hurtownie, 
d) obiekty handlu oraz rzemiosła i wytwórczości, 
e) obiekty obsługi komunikacji, 
f) budynki administracyjne i zaplecza socjalnego, 
g) bazy transportowe, 
h) farmy fotowoltaiczne, 
i) zieleń i obiekty małej architektury,                                                                                                                                                                                                                                             
j) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
k) budynki gospodarcze, place manewrowe, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy dla obszarów 
3PU ustala się: 
a) wysokość zabudowy do 15 m,  
b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki 

budowlanej. 
3) Dopuszcza się wznoszenie budowli niższych niż 50 m nad poziomem terenu. 
4) Na obszarze działalności produkcyjno-usługowej oznaczonej symbolem 3PU dopuszcza 

się obiekty i urządzenia służące przetwarzaniu energii słonecznej o mocy przekraczającej 
100 kW, z zastrzeżeniem, iż strefy ochronne od farm fotowoltaicznych muszą zawierać się 
w granicach danego obszaru. 

5) Na obszarach działalności produkcyjno-usługowej oznaczonych symbolem 3PU 
dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie 
znacząco oddziałujących na środowisko. 

6) Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia uciążliwości spowodowanych prowadzoną 
działalnością.* 
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7. Kierunki rozwoju komunikacji 

 
*2) Zasady rozwoju systemów komunikacji na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3) oraz 
III zmianą* studium: 

 Zakłada się modernizację istniejących dróg z przystosowaniem ich dla osób 
niepełnosprawnych oraz dostosowanie ich do parametrów technicznych zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

 Dopuszcza się budowę nowych odcinków dróg łączących nowe tereny przeznaczone do 
zainwestowania, z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych. 

 Dopuszcza się zmianę przebiegu dróg. 

 Dopuszcza się zmianę kategorii technicznych dróg. 

 Dopuszcza się realizację wielopoziomowych przejazdów i skrzyżowań dróg. 

 Obszary przyległe do drogi krajowej przeznaczone do zagospodarowania powinny mieć 
zapewnioną możliwość obsługi komunikacyjnej z dróg niższej kategorii lub układem dróg 
wewnętrznych. Na obszarach już zagospodarowanych dopuszcza się utrzymanie stanu 
istniejącego. 

 Przy nowych połączeniach dróg niższej kategorii do dróg wyższej kategorii powinny zostać 
zachowane warunki połączeń dróg, dopuszczalnych odstępów między węzłami lub 
skrzyżowaniami oraz warunki stosowania zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 Zakłada się budowę i rozbudowę szlaków turystycznych, a także ścieżek pieszych i 
rowerowych. 

 Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się wprowadzenie nieoznaczonych na rysunku 
Studium dróg publicznych klasy dojazdowej oraz dróg wewnętrznych. 

 Dla obsługi gospodarki rolnej należy realizować drogi transportu rolnego. Ze względu na 
swój charakter i obsługiwane obszary nie określa się parametrów, a także nie wyznacza 
się na rysunku studium dróg transportu rolnego. 

 Dla terenów zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze krajowej, w przypadku, gdy hałas 
powodowany przez ruch samochodowy przekracza wartości określone przepisami 
odrębnymi, należy stosować rozwiązania minimalizujące hałas, w tym zieleń izolacyjną, 
ekrany akustyczne lub inne. 

 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji rozwiązań minimalizujących hałas 
zabudowę należy odsunąć do odległości, gdzie uciążliwości powodowane przez ruch 
samochodowy zostaną ograniczone do wartości określonych przepisami odrębnymi. 
Tereny ochrony przed hałasem i drganiami należy zapewnić na koszt przyszłego 
inwestora. 

 Należy realizować niezbędne ilości miejsc postojowych dla samochodów w obrębie działek 
dla nowych albo przekształconych funkcjonalnie lub architektonicznie obiektów.** 

 

7.1. Komunikacja kolejowa. 

Wzdłuż północnej granicy gminy w części wschodniej przebiega magistrala kolejowa 
E30. Linia dwutorowa zelektryfikowana. 
Na obszarze gminy - trzy przystanki osobowe 

 Małodobra- obsługująca przysiółek Małodobra i głównie północną część Kosiny. 

 Rogóżno - obsługujący przyległą wieś 

 Głuchów leżący w połowie długości odcinka między stacją w Łańcucie a przystankiem 
Małodobra obsługuje zarówno wieś Głuchów jak i wschodnią część miasta Łańcuta. 

Zelektryfikowana linia kolejowa nie oddziałuje znacząco na środowisko przyrodnicze. 
Odległość do zabudowy wynika jedynie z warunków technicznych - bez wyznaczania stref 
ochronnych. 
 

*2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 
r. poz. 2101 z późn. zm.) definiuje tereny zamknięte jako tereny o charakterze zastrzeżonym 
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ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, ustanawiane w drodze decyzji przez 
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

Na obszarze II-giej częściowej zmiany studium gminy Łańcut zlokalizowane są tereny 
kolejowe, stanowiące tereny zamknięte. Granice stref ochronnych terenów zamkniętych 
zawierają się w granicach tych terenów. Tereny te przedstawione zostały w poniższej Tabeli. 

 

Tab. Wykaz terenów zamkniętych 
Źródło: Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (z 
późniejszymi zmianami) 

Lp. Miejscowość Nr działki 
Powierzchnia działki 

[ha] 

2571 Głuchów 774/6 12,3800 

2581 Głuchów 774/4 4,2900 

2601 Rogóżno 325/1 5,7600 

 
Strefy ochronne od terenów zamkniętych powinny zawierać się w granicach terenów 
zamkniętych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. * 

*3) Na obszarze III zmiany studium gminy Łańcut nie występują tereny kolejowe, stanowiące 
tereny zamknięte.* 
 

7.2 Komunikacja drogowa - droga krajowa 

Droga Krajowa Nr 4 - Zgorzelec - Rzeszów - Korczowa klasy „GP" przebiega przez teren gminy 
odcinkowo: 

 we wschodniej części - 9,0 km przecina wsie Głuchów, Kosina i Rogoźno. Zabudowa tych 
wsi jest zbliżona do drogi krajowej tylko na małych odcinkach - długości ok. 1 km. 

 w zachodniej części gminy droga krajowa przecina skraj wsi Kraczkowa dwoma odcinkami 
2,1 km i 2,0 km. Tylko odcinek zachodni styka się z liczną zabudową osiedleńczą i 
usługową, dla której należy uwzględnić drogę zbiorczą poza pasem drogowym drogi Nr 4. 

 
Droga krajowa Nr 4 prowadzi ruch międzynarodowy trasy E-40 Zgorzelec-Przemyśl-

Medyka. Ustalony dotychczas pas drogowy ma szerokość 40 m zarówno w obszarze 
zabudowanym jak i poza nim i jest to szerokość, którą należy utrzymać w przyszłych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie ustalony pas drogowy nie 
jest w całości we władaniu zarządu drogi. 

Wg wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Wschodni Biuro w Rzeszowie 
- odcinek Łańcut-Głuchów o długości 5,7 km wymaga przebudowy na odcinku terenów 
zabudowanych. 

W wypadku potrzeby zajęcia terenu poza istniejącym pasem drogowym wymagane 
będzie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako podstawy do 
zajęcia terenu. 

Drugim zadaniem modernizacji drogi krajowej Nr 4 będzie budowa wschodniego 
odcinka tzw. „dużej obwodnicy miasta Łańcuta" - na terenie miejscowości Sonina. Budowa 
obwodnicy będzie wymagała opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w porozumieniu z miastem Łańcutem. 

Materiałem wejściowym do m.p.z.p. dotyczącym dróg krajowych powinny być między 
innymi dostarczone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych „Prognozy Ruchu" 
sporządzone na okresy piętnastoletnie. Opracowanie tych m.p.z.p. powinno uwzględnić 
warunki decyzji Wojewody bądź Starosty dotyczące zadań rządowych lub samorządowych 
ponadgminnych w tym w sprawie warunków ograniczonego użytkowania terenu zgodnie z art. 
71 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 
r. Nr 49 poz. 194). 

*2) Obecnie zarządcą drogi krajowej nr 94 (która w większości biegnie po śladzie dawnej 
drogi krajowej nr 4) na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium jest Generalna 
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Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Na chwilę obecną zarządca drogi 
nie przewiduje budowy nowej tzw. „dużej obwodnicy miasta Łańcuta” na terenie miejscowości 
Sonina i Głuchów (obszar niniejszej zmiany studium), której realizacja została przewidziana w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. W związku z tym 
zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w tym 
zakresie uległy dezaktualizacji. * 

Wzdłuż wszystkich terenów osiedleńczych stykających się z drogą krajową należy 
wykonać w jej pasie drogowym chodniki dla pieszych. 
 

7.3 Komunikacja drogowa - drogi wojewódzkie 

Przez teren gminy Łańcut przebiegają dwie drogi wojewódzkie: 

 droga Nr 881 Łańcut- Żurawica o długości na terenie gminy 4,2 km prowadząca przez wieś 
Sonina. Klasa drogi „Z". Nośność nawierzchni 80 kN/oś. Prognoza ruchu na 2010 r. 
przewiduje 4434 poj./dobę. Około 3 kilometry drogi przechodzi przez tereny zabudowane. 
Rezerwowy pas drogowy wynosi 25 m co dla tej klasy drogi jest wystarczające. 

 Droga Nr 877 Leżąjsk-Szklary przechodzi przez wsie Albigowa i Handzlówka o długości 
7,9 km na terenie gminy. Klasa drogi „Z”. Nośność nawierzchni 80 kN/oś. Prognoza ruchu 
na 2010 r. przewiduje 5928 poj./dobę. Obecnie około 6 kilometrów tej drogi przechodzi 
przez tereny zabudowane - w tym większość zabudowy stanowią stare budynki postawione 
bardzo blisko krawędzi jezdni. Stan taki powoduje, że faktyczne parametry drogi odbiegają 
od warunków technicznych dla drogi tej klasy. 

 
Pas drogowy obecnie wynosi 20 m, co dla tej klasy drogi byłoby wystarczające, gdyby 

nie istniejąca zabudowa, która wchodzi w linie rozgraniczające. Szerokość pasa drogowego 
obowiązuje przy lokalizacji nowych budynków. 

Zarząd drogi nie przewiduje modernizacji drogi Nr 877, ale w wypadku zwiększenia 
ruchu ponad 10000 poj./dobę (co może nastąpić do 2020 r.) należy się spodziewać dużego 
wzrostu zagrożenia dla użytkowników i mieszkańców. 

Racjonalnym rozwiązaniem może być budowa obwodnicy po zachodniej stronie wsi 
Albigowa. W Studium nie ustala się trasy obwodnicy ze względu na brak informacji o 
przebudowie układu dróg krajowych na sąsiednim terenie. 

W pasach drogowych obu dróg wojewódzkich należy umożliwić ruch rowerowy na 
poboczach na całej długości dróg oraz bezpieczny ruch pieszy w obszarach zabudowanych. 
 

7.4 Komunikacja drogowa - drogi powiatowe 

Podstawową obsługę terenów osiedleńczych gminy Łańcut spełniają drogi powiatowe 
w ilości 12 odcinków o łącznej długości 45581 km w tym o nawierzchni utwardzonej 45167 km. 

W studium drogi zaszeregowano - wg zakresu obsługi - do następujących klas: 

 klasa „Z" Nr 160, Nr 162, Nr 164, Nr 165, Nr 168, Nr 170, Nr 173. 

 klasa „L" Nr 169, Nr 171, Nr 172, Nr 175, Nr 578. 
 

Wszystkie drogi powiatowe przed 1999 r. były drogami wojewódzkimi i posiadają 
zapewniony pas drogowy 15 m. Wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
- pas drogowy dla klasy „Z" winien wynosić minimum 20 m. 

Odpowiednia korekta z uwzględnieniem stanu zagospodarowania terenu i warunków 
naturalnych winna być dokonana w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przy wszystkich drogach powiatowych należy zapewnić bezpieczne pobocza dla ruchu 
pieszego. Ruch rowerowy może odbywać się na jezdni bądź na poboczach. 
 

7.5 Drogi gminne 

Drugorzędna sieć dróg obsługujących tereny osiedleńcze i usługowe oraz w niektórych 
wypadkach dojazdy do pól to drogi gminne. 
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Drogi gminne w większości można uznać za klasę „L", w mniejszości jako klasa „D". 
Większość dróg niezależnie od rodzaju nawierzchni nie odpowiada parametrom technicznym 
w planie i w przekrojach. Drogi gminne lub dojazdowe pełniące zarazem rolę dojazdu do pól, 
powinny mieć pasmo ruchu szerokości 6 metrów wolne od jakichkolwiek ograniczeń. 

Korekty pasów drogowych z potrzebą zajęcia dodatkowych terenów wymagają 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

7.6 Ścieżki rowerowe 

Wymagane przez art. 6 ust. 5 pkt 6 ustawy o z.p. określenie zasad urządzania ścieżek 
rowerowych poruszono już w rozdziałach poprzednich. 

Biorąc pod uwagę turystyczno-rekreacyjną rolę ścieżek rowerowych zaleca się 
przystosowanie do bezpiecznego ruchu rowerowego dróg wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 

Przy drodze krajowej, na styku z drogami podrzędnymi, powinny być urządzone 
przechowalnie rowerów podobnie jak to stosowano przy przystankach kolejowych Małodobra 
i Rogożno. 

Poza drogami publicznymi dla ruchu rowerowego można wykorzystać nieliczne drogi i 
dukty leśne na co została wydana oficjalna zgoda Lasów Państwowych. 

Przykładem tego rozwiązania jest istniejąca trasa sportowo-turystyczna drogą 
wojewódzką nr 877 i drogami powiatowymi przez Kraczkową i Cierpisz dalej drogami 
gminnymi i leśnymi wzdłuż gminy. Trasa ta może nadal być uzupełniana i urządzana z 
przystankami wypoczynkowymi.  Trasy rowerowe przedstawiono na rysunku Nr 2. 
 
 

7.7 Parkingi 

W pasach drogi krajowej i dróg wojewódzkich nie należy zasadniczo urządzać miejsc 
do parkowania. Przy pozostałych drogach publicznych dopuszcza się parkowanie pod 
warunkiem zachowania normalnej przepustowości drogi. 

Zasadą urządzania parkingów stałych i czasowych jest lokalizowanie ich na terenie 
nieruchomości, którą mają obsłużyć. 

 
*2) Zasady lokalizacji miejsc postojowych na obszarze objętym II-gą częściową zmianą 
studium: 
 
1) Należy dążyć do realizacji niezbędnej ilości miejsc postojowych, stosownie do 

przeznaczenia i sposobu zabudowy działki. 
2) Dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową należy zapewnić miejsca 

postojowe: 
a) na obszarach dróg publicznych liczba miejsc postojowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
b) poza obszarami dróg publicznych, obowiązek lokalizacji i zapewnienia miejsc do 

parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową w ilości nie mniejszej niż 5% całkowitej ilości miejsc parkingowych na 
danym terenie, z zastrzeżeniem, że gdy w przypadku obliczania wynikiem jest liczba 
niecałkowita należy ją zaokrąglić w górę do liczby całkowitej. 

3) Dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych zakłada się realizację miejsc postojowych 
w ilości:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na 1 

mieszkanie i co najmniej 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
użytkowej nowego dopuszczonego planem miejscowym lokalu użytkowego, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: co najmniej 1,5 miejsca postojowego lub 
stanowisk w garażu na 1 mieszkanie i co najmniej 1 miejsce postojowe na każde  
rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej nowego dopuszczonego planem miejscowym 
lokalu użytkowego,  
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c) dla obiektów usługowych: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na każde 
rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, 
technicznych i gospodarczych, 

d) dla obszarów usług kultu religijnego: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż, 
e) dla obiektów usług obsługi komunikacji: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na 

każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni 
pomocniczych, technicznych i gospodarczych, 

f) dla obszarów działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym: co najmniej 1 
miejsce postojowe lub garaż na 5 osób zatrudnionych, 

g) dla obiektów administracyjno-biurowych: co najmniej 2 miejsca postojowe na każde 
rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, 
technicznych i gospodarczych, 

h) dla urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych: co najmniej 10 miejsc postojowych 
oraz 1 miejsce postojowe dla autokaru na każde rozpoczęte 1000 m2 powierzchni 
użytkowych, 

i) dla cmentarzy: co najmniej 15 miejsc postojowych na każde rozpoczęte 10000 m2 
powierzchni cmentarza. 

4) Dla obszarów przestrzeni publicznej należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych 
na parkingach publicznych. Lokalizację zespołów parkingowych należy wyznaczyć w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

5) Dla obszarów usług sportu i rekreacji dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w ich 
bezpośrednim otoczeniu, tj. w zasięgu dojścia do 100 m. 

6) Dla parkingów zakłada się realizację minimalnej ilości miejsc postojowych dla rowerów: 10 
miejsc na 100 miejsc postojowych dla samochodów. * 
 

*3) Zasady lokalizacji miejsc postojowych na obszarze objętym III zmianą studium: 
 
1) Należy dążyć do realizacji niezbędnej ilości miejsc postojowych, stosownie 

do przeznaczenia i sposobu zabudowy działki. 
2) Dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową należy zapewnić miejsca 

postojowe: 
a) na obszarach dróg publicznych liczba miejsc postojowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
b) poza obszarami dróg publicznych, obowiązek lokalizacji i zapewnienia miejsc 

do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową w ilości nie mniejszej niż 5% całkowitej ilości miejsc parkingowych na 
danym terenie, z zastrzeżeniem, że gdy w przypadku obliczania wynikiem jest liczba 
niecałkowita należy ją zaokrąglić w górę do liczby całkowitej. 

3) Dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych zakłada się realizację miejsc postojowych 
w ilości:  
a) dla obiektów usługowych: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na każde 

rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, 
technicznych i gospodarczych, 

b) dla obszarów działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym: co najmniej 
1 miejsce postojowe lub garaż na 5 osób zatrudnionych, 

c) dla obiektów administracyjno-biurowych: co najmniej 2 miejsca postojowe na każde 
rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, 
technicznych i gospodarczych, 

4) Dla parkingów zakłada się realizację minimalnej ilości miejsc postojowych dla rowerów: 
10 miejsc na 100 miejsc postojowych dla samochodów.* 

 

7.8. obsługa transportu drogowego 

 budowa stacji paliw płynnych i gazowych, może być realizowana w obszarach 
zainwestowania zarówno osiedleńczego jak i usługowego lub przemysłowo-składowego 
wskazanych w „Studium" lub w pobliżu skrzyżowań dróg rangi nie niższej niż powiatowe. 
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 urządzanie i budowa miejsc obsługi podróżnych według zasad jak wyżej lecz poza 
terenami zainwestowania tylko przy drodze krajowej. 

 

8. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

 
*2) Zasady rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze objętym II-gą częściową zmianą oraz 
*3) III zmianą* studium: 

 Ustalenia Studium nie określają szczegółowych rozwiązań technicznych systemów 
inżynierskich i szczegółowego przebiegu sieci infrastruktury. Wszelkie planowane projekty 
i wdrażane programy wymagają specjalistycznych opracowań, dla których ustalenia 
Studium należy traktować jako warunki wyjściowe.  

 Zakłada się realizację sieci infrastruktury technicznej jako sieci podziemnych w liniach 
rozgraniczających dróg. Jeżeli nie ma technicznych i terenowych warunków 
umożliwiających realizację sieci w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się ich 
przebieg na innych obszarach, ale w sposób nie naruszający zagospodarowania działek 
sąsiednich. 

 Na obszarze opracowania dopuszcza się budowę nowych oraz modernizację istniejących 
linii i urządzeń elektroenergetycznych oraz źródeł wytwórczych energii elektrycznej. 

 Sposób przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej określa operator sieci  
w warunkach przyłączenia. 

 Dopuszcza się skablowanie oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury 
technicznej. 

 Przy planowaniu i realizacji zmian w zagospodarowaniu i zabudowie należy uwzględnić 
strefy techniczne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz strefy 
kontrolowane gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 W przypadku modernizacji lub przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia dopuszcza się 
dostosowanie szerokości stref kontrolowanych do obowiązujących przepisów. 

 W przypadku modernizacji lub przebudowy linii elektroenergetycznych dopuszcza się 
dostosowanie szerokości ich stref technicznych do obowiązujących przepisów. 

 Dopuszcza się wyznaczanie na obszarze opracowania terenów pod lokalizację urządzeń 
infrastruktury technicznej m.in.: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, 
hydrofornie i inne związane bezpośrednio z obsługą terenów zabudowy. 

 Należy zapewnić możliwość przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej oraz 
podejmować niezbędne inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemów 
zaopatrzenia w wodę. 

 Należy podejmować niezbędne działania i inwestycje służące zapewnieniu wysokiej 
niezawodności dostaw wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych, w tym poprzez: 
a) skuteczną ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniami, 
b) dbałość o właściwe parametry techniczne sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu w 
wodę. 

 Dopuszcza się realizację szczelnych szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 Należy dążyć do rozbudowy oraz modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

 Dopuszcza się lokalizację urządzeń przetwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii, po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych. 

 Dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej. 

 Należy dążyć do zgazyfikowania tej części obszaru opracowania, która nie posiada sieci 
gazu przewodowego oraz modernizacji istniejącej sieci. 

 Inwestycje w zakresie energetyki i telekomunikacji powinny stwarzać warunki dla 
harmonijnego rozwoju obszaru opracowania.  

 Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń (a także modernizowanie istniejących), 
w tym nie zdefiniowanych w niniejszym Studium, jeżeli sposób ich lokalizacji będzie 
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minimalizował wpływ na obszary przewidziane pod zainwestowanie oraz obszary 
podlegające ochronie. 

 W zakresie telekomunikacji przewiduje się rozbudowę i przebudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej, zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie. 

 Zakłada się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  
i teleinformatyczne w obszarze opracowania. 

 Należy dążyć do przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Do wytwarzania 
energii w celach grzewczych i technologicznych zaleca się stosowanie paliw 
charakteryzujących się niższymi wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe, stałe  
w postaci drewna i inne. Ponadto zaleca się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

 Zabrania się odprowadzania ścieków w tym również zanieczyszczonych wód opadowych 
i roztopowych, ciekłych odchodów zwierzęcych bezpośrednio do wód powierzchniowych, 
wód stojących, wód podziemnych oraz ziemi. 

 Należy podejmować skuteczne działania administracyjne skłaniające do utrzymania 
czystości i porządku na obszarze opracowania. 

 Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń służących segregacji odpadów na obszarze 
opracowania. 

 Odpady komunalne powinny być odbierane zgodnie z przyjętym i obowiązującym na 
obszarze opracowania regulaminem. 

 Zakłada się objęcie wszystkich gospodarstw domowych systemem odbioru i wywozu 
odpadów stałych. 

 Odpady nie będące odpadami komunalnymi, pochodzące z obszarów produkcyjnych  
i usługowych należy w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwieniu  
w miejscu ich powstawania. 

 Ustala się obowiązek postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami 
odrębnymi.** 

 

8.1. Zaopatrzenie w wodę. 

Wodonośność terenów gminy Łańcut wykorzystano dla podziemnych ujęć wody dla 
wodociągów wiejskich. 
Na terenie gminy istnieje 5 ujęć *2) po 3 studnie* wg poniższego zestawienia: 

 Głuchów - 3 studnie głębokości 12,5 - 16,0 m z wód czwartorzędowych, zlokalizowane 
kilkaset metrów poza krawędzią południową zatwierdzonego GZWP - 423. Łączna 
zatwierdzona wydajność Qmax/h = 100 m3, Qmax/d = 2200 m3. Ujęcie obsługuje sieć trzech 
wsi: Głuchów, Sonina i Wysoka o łącznej ilości 6707 mieszkańców. Wskaźnikowo daje to 
0,328 m3/d/mieszkańca. Przy założeniu, że istnieją jeszcze użytkowe studnie indywidualne 
- jest to duża rezerwa wody z możliwością wykorzystania nie tylko dla celów komunalnych 
z rozbudową sieci na nowe tereny. *2) Ponadto, na obszarze Głuchowa, na zachód od ww. 
studni znajduje się 1 studnia nieeksploatowana. 
W 2015 roku Starosta Łańcucki udzielił pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie studni 
wierconej S-3A na ujęciu wody Głuchów o zasobach eksploatacyjnych Qe = 30,0 m3/h. 
Szczególne korzystanie z wód z ujęcia Głuchów obejmuje studnie S-2, S-3A, S-4 w ilości 
łącznej Qmax.h = 100 m3/h, Qśr.dobowe = 964 m3/d, qmax. roczne = 351 725 m3/rok. Zasoby 
eksploatacje ujęcia w Głuchowie wynoszą 109,8 m3/h.* 

 Kosina-Rogożno 3 studnie głębokości 18,4 - 19,0 m z warunkami lokalizacji jak w 
Głuchowie. Łączna wydajność Qmax/h = 72 m3, Qmax/d = 800 m3. Ujęcie obsługuje 4678 
mieszkańców, wskaźnikowo daje to 0,171 m3/d/mieszkańca, co przy istniejących studniach 
indywidualnych jest ilością wystarczającą nawet na rozbudowę tych wsi. 

 Albigowa - 4 studnie o wydajności Qmax/d = 700 m3. Ujęcie obsługuje 2600 mieszkańców 
wsi bez przysiółka Honie. Wskaźnikowo daje to 0,269 m3/d/mieszkańca, co jest dużą 
rezerwą wystarczającą nawet na rozbudowę tych wsi i wykorzystanie wody nie tylko na 
cele komunalne. 
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 Handzlówka - 3 studnie o wydajności Qmax/d = 240 m3. Ujęcie obsługuje tylko 30 domów 
przy drodze głównej. Pozostałe budynki rozrzucone w trudnym terenie w dużych 
odległościach od sieci wodociągowej zaopatrywane są w wodę ze studni indywidualnych. 
Obecny wskaźnik zaopatrzenia to 1,60 m3/d/mieszkańca. Wskaźnik dla całej wsi wynosi 
0,154 m3/d/mieszkańca, co jest również wystarczające.  

 Kraczkowa - *2) 2 4* studnie wiercone *2) o wydajności Qmax/d = 450 m3*. Ujęcie 
zlokalizowane w zachodniej części wsi obsługuje wieś Kraczkowa i Cierpisz. Sieć dla 4046 
mieszkańców daje wskaźnikowo 0,111 m3/d/mieszkańca i jest to ilość za mała. Sieć wsi 
Kraczkowa może w części wschodniej być zasilana z ujęcia w Albigowej. 
*2) W 2015 roku Starosta Łańcucki udzielił pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie 
studni wierconej S-3 na ujęciu wody Kraczkowa o zasobach eksploatacyjnych Qe = 25,0 
m3/h. Natomiast w 2017 roku Starosta Łańcucki udzielił pozwolenia wodno-prawnego na 
wykonanie studni wierconej S-4 na ujęciu wody Kraczkowa o zasobach eksploatacyjnych 
Qe = 25,0 m3/h. Szczególne korzystanie z wód z ujęcia Kraczkowa obejmuje studnie S-
1A, S-2, S-3, S-4 w ilości łącznej Qmax.h = 95 m3/h, Qśr.dobowe = 795 m3/d, qmax.roczne = 290 
379 m3/rok. Zasoby eksploatacje ujęcia w Kraczkowej wynoszą 95 m3/h.* 

 Na wschodnim obrzeżu wsi Albigowa istnieją 2 studnie należące do ujęcia wody dla gminy 
Markowa. 

Przytoczone wskaźniki wydajności dotyczą całkowitej liczby ludności w poszczególnych 
miejscowościach i wskazują dobrą wystarczalność ujęć dla docelowego korzystania 100% 
mieszkańców z wodociągu komunalnego. 

Istniejąca sieć wodociągowe obejmuje wszystkie miejscowości w gminie w obszarach 
obecnego zainwestowania. Wiek ponad 20 lat ze względu na użyty, obecnie niedozwolony, 
materiał azbestowy powoduje potrzebę pilnej wymiany rurociągów. Wymiana powinna być 
połączona z rozbudową sieci z dostosowaniem do nowego i przyszłego zapotrzebowania. 
 

8.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych. 

Zgodnie z programem gminnym i ustaleniami projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Podkarpackiego - całość ścieków sanitarnych z gminy Łańcut 
ma być skierowana do istniejącej międzygminnej oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w 
Gminie Białobrzegi, na północ od miasta Łańcuta. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisłok. Według stanu na koniec roku 
2000 - 3 wsie - Głuchów, Sonina i Wysoka posiadają wykonaną w 100% kanalizację z 
podłączeniem do oczyszczalni.  

Kanały główne w tych miejscowościach pozwalają na przepływ tranzytem ścieków ze 
wsi sąsiadujących od zachodu i od południa. 

Miejscowość Kraczkowa i Albigowa posiadają wykonaną zdecydowaną większość sieci 
wiejskiej podłączonej przez Wysoką i Głuchów do oczyszczalni. Miejscowości Rogożno i 
Kosina posiadają wykonany wspólny kanał zbiorczy do oczyszczalni zlokalizowanej po 
północnej stronie linii kolejowej. Budowa sieci wiejskiej w przygotowaniu na 2001 r. 
Handzlówka i Cierpisz są najtrudniejsze jeśli chodzi o budowę kanalizacji ze względu na 
górzysty charakter i nieregularny układ terenu. Ze względu na znaczne trudności i koszty 
budowy kanalizacji z licznymi przepompowniami przy równoczesnym małym użytkowaniu sieci 
wodociągowej - miejscowości te posiadają jedynie koncepcję skanalizowania wszystkich 
istniejących i planowanych terenów osiedleńczych. 

Przyszła polityka przestrzenna gminy winna zadecydować o potrzebie rozbudowy, 
kanalizacji na tych terenach i pokryciu spodziewanych kosztów. 
 

8.3. Gazownictwo. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie jest zarządcą bogatej 
ilościowo i jakościowo gospodarki gazem ziemnym na terenie gminy Łańcut: 

 środkową część gminy zajmuje obszar górniczy, na którym P.G.N. i G. – Sanocki Zakład 
Kopalni Nafty i Gazu w oparciu o koncesję Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa prowadzi eksploatację gazu ziemnego obejmującego sieci 
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odwiertów gazowych wywołujących strefę bezpieczeństwa z ograniczeniem użytkowania i 
gazociągi odprowadzające gaz do kopalnianych przepompowni i pomiarowni. Gazociągi 
kopalniane wysokoprężne podlegają ogólnym warunkom technicznym dotyczącym 
przewodów gazowych i bezpiecznych odległości od nich. 

 na wschodnim obrzeżu gminy istnieje Zakład gazowniczy z podziemnym zbiornikiem gazu 
ziemnego, należący do w/w podmiotu zarządzającego. Zbiornik ten wyznacza strefę 
ograniczonego użytkowania terenu. Zasięg tej strefy i jej warunki w oparciu o decyzję 
administracyjną - wymagają ustalenia w trybie m.p.z.p. 

 P.G.N. i G. - Regionalny Oddział Przesyłu Gazu w Tarnowie eksploatuje 5 gazociągów 
wysokoprężnych przesyłowych z tego 3 należą do sieci ogólnopolskiej. Wszystkie 
gazociągi posiadają ciśnienie CN 6,3 co należy do najwyższych stosowanych do przesyłu 
i posiadającej największe odległości bezpieczne dla sąsiadujących obiektów. Jeden z 
gazociągów na odcinku zabudowy wsi Sonina około 1,0 km posiada zmniejszone 
odległości w związku z zastosowanym wzmocnieniem konstrukcji. 

 Sieć rozdzielcza należąca do Rozdzielni Gazu w Łańcucie obejmuje całość terenów 
osiedleńczych wszystkich miejscowości w gminie. Większość sieci jest w systemie 
średnioprężnym zasilanym ze stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia. Jeden gazociąg 
wzdłuż północnej strony drogi położonej we wsi Kraczkowa jest niskoprężny zasilany z 
lokalnej stacji II-go stopnia. 

 Rozbudowa sieci gazowej wychodzącej poza obszary zabudowy wyznaczanej w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymaga opracowania 
„własnego" m.p.z.p. 

 
*2) W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przewiduje się 
budowę gazociągu wysokoprężnego Ø 700, relacji Jarosław – Głuchów, którego lokalizacja 
obejmuje sołectwa Rogóżno oraz Głuchów. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z 
wprowadzeniem ograniczeń w użytkowaniu terenów poprzez ustalenie strefy kontrolowanej 
wzdłuż gazociągu, w których należy wprowadzić zakaz lokalizacji zabudowy. Strefa 
kontrolowana obejmować będzie pasy terenu wzdłuż gazociągu, których szerokość musi 
odpowiadać warunkom określonym w przepisach wykonawczych, tj. Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). 
 
Ograniczenia w użytkowaniu terenów związane z ustalonymi na mocy ww. Rozporządzenia 
strefami kontrolowanymi gazociągów dotyczą istniejących gazociągów wysokoprężnych na 
obszarze II-giej częściowej zmiany studium: 

 przewidzianego do modernizacji gazociągu Ø 700, relacji Jarosław – Sędziszów Młp. – 
granica województwa – Pogórska Wola, którego przebieg obejmuje sołectwa Rogóżno, 
Sonina, Kraczkowa, Głuchów, 

 przewidzianego do modernizacji gazociągu Ø 400, relacji Jarosław – Sędziszów Młp. – 
granica województwa – Pogórska Wola, którego przebieg obejmuje sołectwa Rogóżno, 
Sonina, Kraczkowa, Głuchów, 

 gazociągu Ø 700, którego przebieg obejmuje sołectwa Sonina, Kraczkowa, Głuchów, 

 gazociągu Ø 700, którego przebieg obejmuje sołectwa Sonina, Głuchów. * 
 

8.4. Elektroenergetyka. 

Na terenie gminy istnieją linie wysokiego napięcia WN-110 kV zasilające energetyczną 
stację w Głuchowie oraz stacje odbiorców przemysłowych tj. Łańcucką Fabrykę Śrub i Zakład 
Gazowniczy „Husów". Linie te wymagają ograniczenia użytkowania w ich pobliżu ze względu 
na możliwość wystąpienia awarii konstrukcyjnej. Zabezpieczenie przed porażeniem i 
promieniowaniem niejonizującym zapewnione jest w technologii linii. 
Sieć średniego napięcia SN obejmuje linie 15 kV i jedną linię 30 kV. Sieć ta obsługuje 
wystarczająco cały obszar gminy poprzez sieć stacji trafo. Rozbudowa sieci SN wychodzącej 
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poza obszary zabudowy wyznaczanej w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymaga opracowania „własnego" m.p.z.p. 
 
*2) W związku z przebiegiem linii elektroenergetycznych WN, na obszarze sołectw Sonina, 
Kraczkowa oraz Głuchów występują ograniczenia w użytkowaniu terenów związane ze 
strefami technicznymi wzdłuż linii elektroenergetycznych, dla których zasady gospodarowania 
należy określać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 
wymagań zawartych w przepisach odrębnych. * 
 

8.5. Telekomunikacja. 

Zagospodarowanie przestrzenne odnosi się głównie do obiektów i urządzeń przesyłu - 
zarówno przewodami, jak i bezprzewodowego. 
W zakresie telekomunikacji ujęto: 

 telefonizację przewodową i bezprzewodową 

 telewizję 

 radiofonię. 
Telefonizacja w zakresie przewodów głównych korzysta z sieci podziemnej zarówno 

miedzianej jak i światłowodowej i nie wywołuje żadnych poważnych ograniczeń 
przestrzennych. 

Telefonizacja bezprzewodowa, telewizja i radiofonia korzystają z sieci nadajników lub 
przekaźników będących punktowymi obiektami budowlanymi lecz mogącymi wywołać 
ograniczenie w bezpośrednim sąsiedztwie - głównie przez małoprzestrzenne 
ponadnormatywne promieniowanie niejonizujące. 

Budowa urządzeń telekomunikacyjnych nie ujętych w ustaleniach obowiązujących 
m.p.z.p. wymaga sporządzenia „własnych" m.p.z.p. z uwzględnieniem oddziaływania na 
środowisko. 
 
*2) W związku z przebiegiem światłowodu głównego na obszarze sołectw Rogóżno, Kraczkowa 
oraz Głuchów występują ograniczenia w użytkowaniu terenów związane z występowaniem 
strefy ochronnej wzdłuż światłowodu. * 
 

8.6. Gospodarka odpadami. 

Na terenie gminy Łańcut nie ma „dzikich" wysypisk śmieci. Zdarzające się wysypywanie 
małego ładunku odpadów są ścigane prawnie przez Urząd Gminy i likwidowane. Aktualnie 
gospodarka odpadami regulowana jest Uchwałą Nr XlII/113/99 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 
września 1999 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwała 
dotyczy odpadów komunalnych i nieczystości płynnych nie przekazywanych do komunalnej 
kanalizacji sanitarnej. Wywóz gromadzonych odpadów komunalnych odbywa się na gminne 
składowisko odpadów komunalnych w Młynach gm. Radymno - odległość 60-80 od 
poszczególnych miejscowości w gminie. 

Wywóz odpadów płynnych odbywa się do oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej gm. 
Białobrzegi na odległość 2-15 km.  

*2) Obecnie na obszarze II-giej częściowej zmiany studium gospodarka odpadami 
prowadzona jest zgodnie z założeniami „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
podkarpackiego” przyjętego uchwałą nr XXXVII/702/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dokument ten zawiera w szczególności analizę 
dotychczasowego stanu gospodarki odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne, prognozę 
wytwarzania odpadów, określa cele w gospodarce odpadami, harmonogram zadań oraz 
opisuje proponowany system gospodarki odpadami.* 

 
*3) Obecnie na obszarze III zmiany studium gospodarka odpadami prowadzona 

jest zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
2022 przyjętego uchwałą Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
5 stycznia 2017 r. Dokument ten zawiera w szczególności analizę doczasowego stanu 
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gospodarki odpadami komunalnymi i innymi niż komunalnego, prognozę wytwarzania 
odpadów, określa cele w gospodarce odpadami, harmonogram zadań oraz opisuje 
proponowany system gospodarki odpadami.* 

 
 
W ramach zagospodarowania przestrzennego i również w zgodzie z ustawą o 

odpadach należy rozwiązać problem selektywizacji odpadów w miejscu ich powstawania i 
korzystania z „recyklingu" prowadzonego przez podmioty z terenu całego Województwa 
Podkarpackiego i całego kraju. *2) Na obszarze II-giej częściowej zmiany *3) oraz III zmiany* 
studium prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.* 

Podstawą aktualizacji programów gminnych gospodarki odpadami na terenie gminy 
powinien być poprzedzający monitoring i analiza struktury składnikowej odpadu. Struktura 
składnikowa odpadów ulega ciągłej zmianie - głównie wraz ze zmianami technologii produkcji 
żywności i jej opakowań oraz zwyczajów i mody w gospodarstwach domowych. 

Na terenie gminy Łańcut brak jest przemysłu wytwarzającego odpady przemysłowe 
kwalifikujące się do oddzielnej gospodarki. Możliwość rozwoju przetwórstwa produktów 
rolnych w miejscu ich wytwarzania wymagać będzie analizy odpadów tam powstających i 
zasad ich likwidacji. 

Wskazuje się potrzebę budowy gminnego składowiska odpadów w Wysokiej zgodnie 
z wcześniejszymi zamierzeniami planistycznymi. 
 

8.7. Ochrona ludności i sprawy obronne. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy każdorazowo 
uwzględniać relacje wynikające z: 

 konieczności planowania budownictwa ochronnego w budynkach przemysłowych, 
usługowych, użyteczności publicznej itp. 

 wbudowania do obiektów użyteczności publicznej syren alarmowych słyszalnych do 300 
m. 

 przewidywania terenów pod budowę awaryjnych ujęć wody w odległości do 300 m od 
budynków (bez względu na typ zabudowy) 

 systemowego planowania przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę. 
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9. Polityka przestrzenna gminy 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o z.p. celem sporządzania „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego" jest określenie polityki przestrzennej. Art. 6 ust. 
2 o z.p. zobowiązuje Zarząd Gminy by w sporządzonym „Studium" uwzględnić ustalenia 
rozwoju województwa. Można tu również włączyć „Strategię rozwoju gminy" i odpowiednio - 
powiatu. 

Polityka przestrzenna to skoordynowanie działania osób lub instytucji posiadających 
stosunek władczy wobec przedmiotu, do którego polityka jest adresowana – dla osiągnięcia 
określonych celów. 

Jest to więc świadome i władcze oddziaływanie organizacji i instytucji publicznych 
upoważnionych na zasadzie stosownych delegacji do określonego wycinka (polityki 
przestrzennej) gospodarki przestrzennej w sposób spójny z ustalonymi celami społecznymi. 
Polityka przestrzenna jest ukierunkowanym zbiorem działań i decyzji w zakresie zarządzania 
i planowania; np. polityka lokalizacyjna, obrót nieruchomościami, polityka inwestycyjna w 
zakresie finansowym. 
 

*2) Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów na 
obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3) oraz III zmianą* studium zdeterminowane są 
zarówno czynnikami społeczno-gospodarczymi, jak i przyrodniczymi. Kierunki rozwoju na 
obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3) oraz III zmianą* zostały opracowane tak, aby 
zapewnić właściwe wykorzystanie przestrzeni oraz kształtowanie struktury przestrzennej 
w sposób umożliwiający wykorzystanie walorów przy jednoczesnym zachowaniu wartości 
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju gospodarczym i poprawie 
jakości życia mieszkańców.* 
 
Dla gminy Łańcut „Studium" wnioskuje następujące problemy polityki przestrzennej. 
 

9.1 Zrównoważony rozwój przestrzenny gminy  

Zrównoważony rozwój przestrzenny gminy realizowany powinien być następująco: 

 Należy dążyć do utrzymania minimum 75% ogólnej powierzchni gminy jako rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej 

 W trybie ustaleń m.p.z.p. należy ograniczać zajmowanie na cele inwestycyjne terenów o 
najwyższych klasach gruntów rolnych 

 Ograniczyć ilość odpadów wymagających likwidacji bądź składowania 

 Nie dopuścić do zanieczyszczenia cieków wodnych będących od zawsze podstawą 
istnienia osadnictwa przez odpowiednie zasady prawne utrzymania czystości w gminie 

 Zapewnić właściwe przyrodniczo funkcjonowanie korytarzy ekologicznych wszystkich 
cieków wodnych, a szczególnie w obrębie terenów zainwestowania 

 Podjąć działania formalne dla rozszerzenia istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
w kierunku zachodnim i wschodnim 

 Nie dopuścić do znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze istniejących i 
planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego 

 Zabezpieczyć technicznie obszary zainwestowane zagrożone zalewaniem wodami 
płynącymi rzeki Wisłok i potoków 

 Przyspieszyć zalesianie terenów południowej części gminy 

 Nie dopuścić do zabudowy terenów zalewowych, *2) oraz obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią zlokalizowanych na obszarze niniejszej zmiany studium* i 
osuwiskowych, *2) za wyjątkiem obszarów, dla których uzyskano zwolnienie od zakazu 
zabudowy, wydane w drodze decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, zgodnie z ustawą Prawo wodne* 

 *3) W granicach obszarów narażonych na osuwanie mas ziemnych dopuszcza się 
utrzymanie istniejącej zabudowy.* 

 Prowadzić w szkołach i organizacjach pozarządowych edukację proekologiczną. 
 



76 
 

9.2 Ład przestrzenny i kompozycja urbanistyczna  

Ład przestrzenny i kompozycja urbanistyczna wymagają następującego postępowania: 

 Dla ochrony zabytkowych układów ruralistycznych należy w uzgodnieniu z Państwową 
Służbą Ochrony Zabytków realizować wytyczne zawarte w „Studium Wartości Kulturowych 
i Historycznych Gminy Łańcut" 

 Kształtować i lokalizować nową zabudowę osiedleńczą i usługową w sposób 
skoordynowany przestrzennie z istniejącymi obiektami architektury drewnianej 

 Zapewnić pomoc finansową i techniczną przy remontach i odbudowie obiektów 
zabytkowych 

 Zachować istniejącą proporcję zieleni i zadrzewień w terenach zainwestowania 

 Sukcesywnie sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 
kształtowania nowej zabudowy i podziału terenów na działki budowlane z uwzględnieniem 
zasad zawartych w *2) p. 9.5*. 

 W zabudowie osiedleńczej przekształcanej coraz bardziej w nierolniczą dopuszczać 
obiekty hodowlane, lecz w miejscach i na warunkach nie znacząco zmieniających stan 
środowiska poza własną działką inwestora 

 Na podobnych zasadach należy dopuszczać lokalizację obiektów usługowych i 
produkcyjnych 

 Linie rozgraniczające poszczególne obszary i obiekty liniowe oznaczone na rysunkach 
„Kierunków zagospodarowania przestrzennego należy traktować jako orientacyjne. Linie 
te mogą być korygowane przy sporządzaniu m.p.z.p. lub ustalaniu warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych. Ograniczeniem tych zmian są 
uwarunkowania zawarte w cz. I „Studium" 
 

9.3 Infrastruktura społeczna  

Infrastruktura społeczna wymaga następujących działań: 

 Istniejące obiekty szkolne należące do samorządu gminnego należy adaptować i 
modernizować wg wymogów reformy szkolnictwa. Chwilowo „zbędne" obiekty szkolne 
należy wykorzystywać w pierwszej kolejności na cele edukacyjne i kulturalne z 
zapewnieniem ich przyszłego powrotu do pierwotnej funkcji po zmianie warunków (np. 
demograficznych) 

 Obiekty szkolne należące do samorządów województwa i powiatu należy adaptować i 
modernizować do aktualnych potrzeb edukacyjnych lub naukowych 

 

9.4 Infrastruktura techniczna i komunikacja 

 Należy pilnie uzyskać środki własne lub dotacje na przebudowę sieci wodociągowej 
głównie w zakresie wymiany rur azbestowych na trwałe i bezpieczne dla zdrowia. 

 Konsekwentnie należy realizować budowę kanalizacji sanitarnej dla wszystkich terenów 
osiedleńczych w gminie z odprowadzeniem do oczyszczalni w Woli Dalszej. 

 Realizację na terenach górzystych w miejscowościach Cierpisz i Handzlówka należy 
poprzedzić analizą ekonomiczno-techniczną z uwzględnieniem rozwiązań indywidualnych. 

 W zakresie komunikacji drogowej problemem jest budowa obwodnicy dla drogi krajowej 
Nr *2) 94* w obszarze wsi Sonina2)*. oraz dojazdu do niej do węzła w Woli Dalszej. 
Inwestycja wymaga koordynacji przestrzennej z miastem Łańcutem i nie powinna obciążać 
budżetu gminy Łańcut. * 
Na chwilę obecną zarządca drogi (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Rzeszowie) nie przewiduje budowy nowej tzw. „dużej obwodnicy miasta Łańcuta” na 
terenie miejscowości Sonina i Głuchów (obszar niniejszej zmiany studium), której 
realizacja została przewidziana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Podkarpackiego. W związku z tym zapisy Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w tym zakresie uległy dezaktualizacji. * 

 Problemy komunikacyjne należy również rozwiązać przez „m.p.z.p." z uwzględnieniem 
polityki lokalizacyjnej, obrotu nieruchomościami i względów ekonomicznych. 
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 Nowe tereny budowlane w sąsiedztwie drogi krajowej i dróg wojewódzkich należy obsłużyć 
przez niezależne drogi zbiorcze (gospodarcze). Uzyskiwanie terenów na budowę 
wszelkich dróg wymaga odpowiedniej polityki w stosunku do obrotu nieruchomościami 
(wykupienia). 

 
*2) 9.5 Zmiany granic administracyjnych gminy 

 
Gmina Łańcut czyni starania o przyłączenie do wsi Kraczkowa części gruntów wsi Krzemienica 
o powierzchni 3,1 ha położonych pomiędzy drogą krajową Nr 4 (strona południowa) a granicą 
wsi Kraczkowa. Teren zabudowany administracyjnie należy do Gminy Czarna, jednak 
faktycznie przynależny jest do gminy Łańcut poprzez: wspólnie realizowane uzbrojenie terenu, 
korzystanie z usług i szkolnictwa oraz komunikacji wsi Kraczkowa. W związku z powyższym 
należy dążyć do przyłączenia tej części wsi Krzemienica do Gminy Łańcut w trybie 
przewidzianym prawem.* 
 
*2) 9.5* Instrumenty realizacji polityki przestrzennej 

 Rada Gminy i Zarząd Gminy jako organ samorządowe ustawowo odpowiada za 
gospodarkę przestrzenną gminy. Podstawowym dokumentem prawnym służącym do 
realizacji tego celu są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 
*2) Poszczególne sołectwa zlokalizowane na obszarze objęty II-gą częściową zmianą 

*3) oraz III zmianą* studium nie posiadają pełnego pokrycia miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące plany miejscowe charakteryzują się 
znacznym rozproszeniem, które wynika z uchwalania małych, licznych planów, często w 
granicach pojedynczych działek. 

Kompleksowe podejście władz lokalnych do zarządzania przestrzenią jednostki 
terytorialnej jest niezbędnym elementem wspierającym racjonalne decyzje o przyszłym 
zagospodarowaniu terenu. Zadaniem miejscowego planu nie jest tylko określenie funkcji danej 
jednostki przestrzennej, ale przede wszystkim ustalenie przeznaczenia terenów w ich 
kompleksowym powiązaniu. Wynika to z konieczności poznawania i przewidywania wpływu 
przeznaczenia i użytkowania poszczególnych terenów względem siebie. 

Plany miejscowe należy sporządzać kompleksowo, dla obszarów o różnorodnej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, z uwzględnieniem konieczności segregacji funkcji, 
zwłaszcza funkcji kolizyjnych. Należy także uwzględniać potrzeby komunikacyjne poprzez 
wyznaczanie terenów przeznaczonych na realizację dróg, w tym wewnętrznych  
i dojazdowych.* 
 
Obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
jest obowiązkowe 
 
1. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy obowiązkowo sporządzać na 
podstawie przepisów szczególnych dla: 

 terenów stanowiących grunty rolne lub leśne, które zamierza się przeznaczyć na cele 
nierolnicze lub nieleśne - podstawa prawna: art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 z 1995 roku poz. 78 z późniejszymi zmianami) 

 dla obszarów, na których przewiduje się realizację celów publicznych - podstawa prawna: 
art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w szczególności dla: 
a) obiektów i urządzeń usług publicznych, 
b) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, realizowanych poza granicami pasów 

drogowych 
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c) nowych dróg publicznych lub przebudowy dróg publicznych istniejących, związanej z 
poszerzeniem lub zmianą przebiegu pasów drogowych. 

 terenów, na których przewidywać się będzie - w granicach stref wskazanych pod rozwój i 
koncentrację osadnictwa - realizację budownictwa mieszkaniowego dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, podstawa prawna: art. 13 ust. 1 pkt 3a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

 terenu górniczego gazu - podstawa prawna art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze 

 *2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonych na podstawie map 
zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Krajowy lub Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Informacje zawarte w mapach zagrożenia powodziowego 
należy wprowadzić do planów miejscowych w terminie do 18 miesięcy od przekazania ich 
Wójtowi Gminy Łańcut, ze względu na dużą wagę tych zagadnień. * 

 
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy obowiązkowo sporządzać ze 
względu na istniejące uwarunkowania art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z 
późniejszymi zmianami), a zwłaszcza ze względu na potrzebę zapewnienia ładu 
przestrzennego oraz ochrony niektórych obszarów dla: 

 Terenów położonych w obszarze oznaczonym na rys. Nr 1 ze względu na konieczność 
zaplanowania sposobu ich zagospodarowania z uwzględnieniem różnych funkcji 

 Stref rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla stworzenia podstawy prawnej zakazu 
zabudowy. 

Projekty planów winny być sporządzone sukcesywnie, przy uwzględnieniu nasilenia potrzeb 
inwestycyjnych na poszczególne tereny oraz jako przygotowanie ofert terenowych dla 
przyszłych inwestorów - zwłaszcza inwestycji związanych z rozwojem gospodarczym gminy 
oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. 
 
*2) *1) 3. Dla obszarów oznaczonych w załączniku nr 1 do uchwały symbolami P,U 1.1, MN 1.1, 

MN 1.2, MN,U 1.1 i R 1.1, MR 1.1, ZP 1.1 Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
Wytyczne do planów miejscowych: w planach zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
ochrony obszarów przed zagrożeniem zalewania wodami powodziowymi, ochronę wód 
podziemnych a także zagospodarowanie terenów w obrębie stanowisk archeologicznych. 
Przy ustaleniu przeznaczenia terenów wykorzystać istniejące zagospodarowanie produkcyjne, 
usługowe i sportowo-rekreacyjne dla kontynuacji istniejących funkcji terenów oraz planowaną 
przebudowę drogi krajowej Nr 4. 
 
Dla gruntów rolnych klas III na terenach P,U 1.1, MN 1.1, MN 1.2, MN,U 1.1, MR 1.1, 
wymagane jest uzyskanie zgody właściwego organu ds. rolnictwa na przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolnicze; na terenie ZP 1.1 wymagane jest uzyskanie zgody właściwego 
organu ds. leśnictwa na przeznaczenie leśnych na cele nierolnicze zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych*. 
 
 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi gmina 
zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Kraczkowa (zabudowa mieszkaniowa, oznaczona na rysunku studium symbolem 2MU – 
wnioski osób prywatnych oraz zabudowa usługowo-produkcyjna, oznaczona na rysunku 
studium symbolem 2PU  – wnioski osób prywatnych oraz tereny gminne), Sonina (zabudowa 
mieszkaniowa, oznaczona na rysunku studium symbolem 2MU – wnioski osób prywatnych 
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oraz tereny gminne), Rogóżno (zabudowa usługowo-produkcyjna, oznaczona na rysunku 
studium symbolem 2PU/S – wnioski osób prywatnych oraz tereny gminne). 
 

Na terenie gminy zostały wyznaczone obszary, dla których gmina zamierza sporządzić 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obecnie zostały już podjęte uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, których wykaz znajduje się w poniższej tabeli.  

 

Tab. Wykaz obowiązujących uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: UG Łańcut 

Lp. Nr Uchwały Data Nazwa 

1. VIII/57/15 27 maja 2015 r. 

uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 
terenu położonego w Rogóżnie 

2. VIII/58/15 27 maja 2015 r. 

uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 
terenu położonego w Rogóżnie 

 
W przypadku, gdy sporządzenie planu jest zadaniem obligatoryjnym, a obecnie 

obowiązujące plany nie uwzględniają planowanych realizacji, należy sporządzić zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania dla lokalizacji tych założeń.  

Konieczność przystąpienia do zmian w zakresie zapisów ustaleń planów wynika z 
dostosowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do 
obowiązujących przepisów prawa. * 
 

*2) 9.6 Obszary zdegradowane 

 

Dla obszaru objętego II-gą częściową zmianą studium nie została podjęta uchwała w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych. 

Niemniej jednak na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium występują 

rozbudowane, choć słabo funkcjonujące systemy przestrzeni publicznych. Są to zazwyczaj 

obszary powstałe przed wiejskimi sklepami, będące miejscami ożywionych kontaktów 

pomiędzy mieszkańcami, nigdzie nie stanowią jednak wyraźnej, świadomie ukształtowanej 

głównej przestrzeni wiejskiej. Na obszarze opracowania znajdują się także obiekty o funkcji 

kulturalnej, edukacyjnej (biblioteki, ośrodki kultury, szkoły), które stanowią z założenia miejsca 

spotkań. Nigdzie nie funkcjonują one w pełni jako przestrzenie publiczne. Otoczenie tych 

obiektów sprzyja aktywnościom społecznym, niemniej jednak ich wykorzystanie jest 

sporadyczne, a dostępność ograniczona. W każdej miejscowości okresowo rolę przestrzeni 

publicznych pełnią obiekty sakralne, gdzie odbywają się nabożeństwa, a także kapliczki, które 

sporadycznie stanowią ważne miejsca spotkań mieszkańców.  

System przestrzeni publicznych na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium jest 

zatem dość rozbudowany i zróżnicowany, jednak przestrzenie te są słabo zagospodarowane 

i silnie rozproszone. Duże znaczenie we wzmocnieniu funkcji przestrzeni publicznych ma 

uporządkowanie przestrzeni, a także obecność nowych elementów zagospodarowania, w tym 

nowe lub odnowione miejsca, a także ich estetyka, lokalizacja czy funkcjonalność.  



80 
 

W związku z powyższym zaleca się wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego przestrzeni publicznych, zlokalizowanych na obszarach zainwestowanych  

i nowoprojektowanych, w tym m.in. na obszarach zieleni urządzonej, zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej.  

W celu ożywienia życia publicznego i wzmocnienia integracji społecznej mieszkańców, a tym 

samym poprawy jakości życia na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium, zaleca 

się przeprowadzenie rewitalizacji przestrzeni publicznych, wspomaganej zaangażowaniem 

społecznym i prowadzonej przy ogólnej akceptacji społecznej, w tym realizację założeń 

Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Łańcut. * 

 

*3) Dla obszaru objętego III zmianą studium została podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia 

obszaru wymagającego rewitalizacji w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym 

oraz przepisów odrębnych. Obszar zostały wyznaczony na mocy uchwały Nr XXX/268/17 

Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016 – 2022.  

Obszar objęty III zmianą znajduje się w całości w zasięgu obszaru wyznaczonego 

do rewitalizacji. Jednym z proponowanych kierunków działań Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016 - 2022 jest podniesienie standardu życia 

mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji. Wyznaczenie w studium obszaru 

PU realizuje założenia niniejszego dokumentu.* 

 

*2) 9.7 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym 

Na obszarze opracowania *3)oraz w III zmianie studium* nie występują obszary funkcjonalne 
o znaczeniu lokalnym.* 
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*2) *SYNTEZA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 

WRAZ Z UZASADNIENIEM PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
 
O przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium rozstrzygnęła Rada Gminy 
Łańcut uchwałą Nr XXXII/307/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
 
Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łańcut obejmuje 6 obszarów położonych w miejscowości Głuchów o łącznej 
powierzchni ok. 21,05 ha (2,57 ha, 0,08 ha, 0,82 ha, 16,48 ha, 0,95 ha, 0,15 ha), których 
granice określono w załączniku graficznym do ww. uchwały. 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut 
uchwalone Uchwałą Nr XXVI/229/2001 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2001 r. było 
sporządzone na podstawie obowiązującej w dacie jego uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie określonym w wymienionej ustawie. W 
terminie uchwalenia studium brak było przepisów wykonawczych określających zakres 
studium. 
 
Dotychczas nie wprowadzono do obowiązującego studium żadnej zmiany, a podjęta wcześniej 
uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2011 roku nie została dotychczas 
zrealizowana. 
 
Ustalenia częściowej zmiany studium przedłożonej do uchwalenia przez Radę Gminy Łańcut 
stanowią uzupełnienie ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego zawartych w 
obowiązującym studium, odnoszących się do 6 obszarów wyróżnionych na ujednoliconym 
rysunku studium oznaczeniami zmiany studium P,U 1.1; MN 1.1; MN 1.2, MN,U 1.1; R 1.1; ZP 
1.1 i MR 1.1 oraz odpowiednio w części graficznej i tekstowej uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego wyżej ww. terenów. 
 
Opracowanie projektu częściowej zmiany studium poprzedzono analizą uwarunkowań 
występujących w granicach terenów określonych w uchwale o przystąpieniu jej sporządzenia 
z uwzględnieniem aktualnego opracowania ekofizjograficznego oraz wniosków i informacji 
złożonych przez organy administracji państwowej, właściwych do opiniowania i uzgadniania 
studium. Zmiany w uwarunkowaniach dotyczą uwzględnienia nowego zasięgu terenów 
zagrożenia zalewaniem wodami powodziowymi określonego w oparciu w studium pn. 
„Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka" sporządzonego przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, projektowanej strefy ochrony 
pośredniej ujęcia wody w Głuchowie, przebudowy drogi krajowej nr 4. 
 
Dla obszarów wyodrębnionych w niniejszej zmianie studium wskazano nowe kierunki 
zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy Łańcut i zmienionych uwarunkowań rozwoju. 
 
Obszar oznaczony na załączniku nr 3 do uchwały symbolem PU 1.1 położony po północnej 
stronie drogi krajowej nr 4 wskazuje się pod zabudowę produkcyjno-usługową (w tym 
urządzenia i obiekty fotowoltaiczne). Wyodrębnienie w studium obszaru PU 1.1 stanowi 
kontynuację istniejącej zabudowy produkcyjno-usługowej na obszarze objętej zmianą studium 
i ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na 
terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru PU 1.1. Na obszarze PU 1.1 
występują ograniczenia wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa z drogą krajową nr 4 i 
istniejącą zabudową mieszkaniową oraz projektowaną strefą ochrony pośredniej od ujęcia 
wody w Głuchowie. Lokalizowana tu zabudowa nie może należeć do przedsięwzięć zawsze 
znacząco oddziałujących na środowisko, jej oddziaływanie nie może wykraczać poza granice 
obszaru określone w części graficznej zmiany studium. 
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Obszary oznaczone na załączniku nr 3 do uchwały symbolami MN 1.1 i MN 1.2 położone po 
północnej stronie linii kolejowej PKP, na wschód od rzeki Sawa, pomiędzy drogą powiatową i 
gminną w rejonie szkoły, wskazuje się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Wyodrębnienie w studium obszarów MN 1.1 i MN 1.2 stanowi kontynuację istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej występującej w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszarów. Przy zagospodarowaniu obszaru należy zapewnić ochronę wód podziemnych i 
powierzchniowych ze względu na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 425 oraz uwzględnić warunki lokalizacji zabudowy wynikające z zagrożenia 
zalewaniem wodami powodziowymi Q1. 
 
Obszar oznaczony na załączniku nr 3 do uchwały symbolem MN,U 1.1, R 1.1 położony  w 
pobliżu północno-zachodniej granicy administracyjnej gminy, po zachodniej stronie rzeki 
Sawa, w terenie o miejscowej nazwie „Pastwisko", wskazuje się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi i otwartymi terenami sportu, rekreacji i wypoczynku 
oraz drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi, zieleń nieurządzoną z dopuszczeniem 
infrastruktury oraz użytki rolne. Ograniczeniem w zagospodarowaniu terenu na obszarze jest 
zagrożenie części terenu zalewaniem wodami powodziowymi Q1 rzeki Sawa, dlatego teren 
położony w zasięgu zagrożenia zalewaniem wodami pozostawia się w użytkowaniu rolnym (R 
1.1) bez prawa zabudowy. Przy zagospodarowaniu obszaru należy zapewnić ochronę wód 
podziemnych i powierzchniowych ze względu na położenie w obszarze Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Nr 425. 
 
Obszar MR 1.1 położony w sąsiedztwie zbiornika wodnego wskazuje się pod 
zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe. Wyodrębnienie w studium obszaru MR 1.1 
stanowi kontynuację ustalonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy letniskowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 
 
Obszar ZP 1.1 położony w sąsiedztwie zbiornika wodnego niewielki las komunalny wskazuje 
się pod zieleń urządzoną z obiektami i urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi. Teren 
posiada naturalne predyspozycje dla organizacji wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 
gminy, co uzasadnia jego wskazanie do takiego przeznaczenia. W zagospodarowaniu obszaru 
zapewnić zachowanie i zabezpieczenie miejsca pamięci narodowej – obelisku 
upamiętniającego zamordowanie przez hitlerowców, kilkunastu nieznanych więźniów. 
 
Na znacznej części wymienionych obszarów występują gleby kl. III. Większość obszarów 
wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dla wszystkich 
wymienionych obszarów Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ustalenia w niniejszej zmianie studium dostosowano do wymagań obowiązujących aktualnie 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (nie 
obowiązujących w czasie sporządzania dokumentu studium w roku 2001) oraz przepisów 
odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony środowiska i Prawa wodnego. 
 
W granicach objętych zmianą studium nie występują zagadnienia określone w art. 10 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, które nie występowały jako obowiązkowy zakres 
ustaleń studium w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego są 
uwzględnione w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łańcut, niniejsza zmiana studium nie wymaga wnoszenia uzupełnień w 
tym zakresie. 



83 
 

 
Z dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska Rzeszów - Jasionka wynika, że obszary objęte 
częściową zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łańcut, nie znajdują się w zasięgu powierzchni ograniczających lotnisk. 
 
Do projektu częściowej zmiany studium przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania 
na środowisko, w tym prognozę oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisów ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 ze zm.). Zakres prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej 
zmiany studium został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
 
Projekt częściowej zmiany studium został uzgodniony z Wojewodą Podkarpackimi Zarządem 
Województwa Podkarpackiego oraz uzyskał pozytywne opinie organów opiniujących zmianę 
studium, między innymi: Starosty Powiatowego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej. 
 
O podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium oraz o miejscu i terminie 
wyłożenia projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
publicznego wglądu, a także o miejscu i terminie publicznej dyskusji nad przyjętymi w zmianie 
studium rozwiązaniami oraz o możliwości i terminie składania wniosków i uwag do projektu 
zmiany studium powiadomiono społeczeństwo przez zawiadomienia publiczne i w sposób 
zwyczajowy przyjęty w Gminie Łańcut tj. także przez obwieszczenia zamieszczone na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w miejscowości Głuchów. 
 
Do przyjętych w projekcie częściowej zmiany studium wpłynęły uwagi na piśmie (1 pismo). 
Uwagi dotyczyły pozostawienia dotychczasowego użytkowania rolnego na części terenu 
oznaczonego w załącznikach graficznych do uchwały symbolem P,U 1.1 graniczącej z posesją 
wnoszącego uwagi. Analogiczne uwagi zgłoszono w czasie dyskusji publicznej. Wniesione 
uwagi nie zostały uwzględnione w projekcie częściowej zmiany studium. Listę 
nieuwzględnionych uwag przedkłada się Radzie Gminy do rozstrzygnięcia wraz z projektem 
częściowej zmiany studium przedkładanej do uchwalenia. *
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*4) II. 10.* *2)UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ II-

giej CZĘŚCIOWEJ ZMIANY STUDIUM 

 

Podstawę do sporządzenia niniejszej II-giej zmiany studium stanowi Uchwała  

Nr XXXVIII/352/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r., zmieniająca Uchwałę  

Nr XLV/430/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

W roku 2014 dokonano częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjętej Uchwałą Nr XLV/428/14 Rady Gminy Łańcut  

z dnia 23 września 2014 r. Pierwsza zmiana częściowa obejmowała 6 obszarów położonych 

w miejscowości Głuchów o łącznej powierzchni ok. 21,05 ha. Ustalenia pierwszej częściowej 

zmiany studium stanowiły uzupełnienie ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zawartych w obowiązującym studium dla wskazanych 6 obszarów. Zmiany  

w uwarunkowaniach dotyczyły uwzględnienia nowego zasięgu terenów zagrożenia 

zalewaniem wodami powodziowymi określonego w oparciu w studium pn. „Określenie 

zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka" sporządzonego przez Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, projektowanej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 

w Głuchowie oraz przebudowy drogi krajowej nr 94. Dla obszarów wyodrębnionych w zmianie 

studium wskazano nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do 

aktualnych potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze objętym częściową 

zmianą studium i zmienionych uwarunkowań rozwoju. Wskazano obszar zabudowy 

produkcyjno-usługowej, obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obszar pod 

zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe oraz obszar pod zieleń urządzoną z obiektami 

i urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi. 

II-ga zmiana częściowa obejmuje w całości tereny objęte pierwszą częściową zmianą 

studium, w związku z tym wszystkie zapisy i ustalenia pierwszej częściowej zmiany studium 

tracą moc, a obowiązujące stają się zapisy i ustalenia niniejszej II-giej częściowej zmiany 

studium. 

Projekt II-giej częściowej zmiany studium został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz.1945) oraz z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233). 
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 Rozwiązania zaproponowane w niniejszym dokumencie służą przede wszystkim 

dostosowaniu polityki przestrzennej na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium do 

wymogów cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

istniejących uwarunkowań rozwoju. Kierunki zmian w polityce przestrzennej uwzględniają 

zarówno oczekiwania władz samorządowych jak i mieszkańców oraz pozwalają na 

zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie ładu przestrzennego. 

Przyjęte w II-giej częściowej zmianie studium kierunki zagospodarowania 

przestrzennego zostały oparte na analizie istniejącego zagospodarowania, obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz na prognozie potrzeb i celów 

rozwojowych. 

 W strukturze docelowych jednostek terenowych wyróżniono następujące ich typy 

funkcjonalne (przeważające przeznaczenie):  

 obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 obszary zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, 

 obszary zabudowy mieszkaniowej, 

 obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

 obszary usług sportu i rekreacji, 

 obszary usług turystyki, 

 obszary usług, 

 obszary usług kultu religijnego, 

 obszary usług publicznych, 

 obszary usług oświaty, 

 obszary obiektów i urządzeń obsługi komunikacji, 

 obszary działalności produkcyjno-usługowej, 

 obszary wyróżnionych urządzeń infrastruktury technicznej, 

 obszary leśne, 

 obszary publicznej zieleni urządzonej, 

 obszary cmentarzy, 

 obszary wód powierzchniowych, 

 obszary rolne, z przewagą gruntów o niskich klasach bonitacyjnych, 

 obszary rolne, z przewagą gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych, 

 obszary rolne użytków zielonych,  

 obszary terenów komunikacji kolejowej, 

 obszar parkingu. 
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Przyjęte w II-giej częściowej zmianie studium rozwiązania mają na celu umożliwienie 

rozwoju obszaru opracowania i poprawę jakości życia mieszkańców z jednoczesnym 

zachowaniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego oraz poszanowania dziedzictwa 

kulturowego. 

Zostało to zapewnione m.in. poprzez: 

 wskazanie obszarów pod rozwój układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej – 

modernizacja drogi krajowej nr 94, modernizacja i odcinkowe przełożenie drogi 

wojewódzkiej nr 877, rozbudowa i modernizacja istniejących sieci infrastruktury 

technicznej,  

 wskazanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę, głównie mieszkaniową, usługową 

i produkcyjną, 

 wskazanie obszarów pod lokalizację urządzeń sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, 

 ochronę walorów przyrodniczych, 

 ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

 uwzględnienie ponadlokalnych zadań publicznych. 

 

W celu kształtowania ładu przestrzennego m.in. w rozwiązaniach dotyczących rozwoju 

struktury funkcjonalno-przestrzennej przyjęto zasadę nierozpraszania zabudowy poza 

ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój przestrzenny osadnictwa powinien 

polegać na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez 

dołączanie nowych obszarów przylegających do niej.  

Uwzględniając opracowany na potrzeby niniejszej II-giej częściowej zmiany studium 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, powierzchnia terenu do zainwestowania na 

terenie gminy Łańcut w 9 sołectwach wynosi odpowiednio dla: 

 zabudowy mieszkaniowej: 320 ha, 

 zabudowy usługowej: 19,5 ha, 

 zabudowy produkcyjnej: 30 ha. 

Powierzchnie terenów mieszkaniowych możliwych do realizacji zostały rozłożone 

proporcjonalnie do liczby ludności (wg danych UG Łańcut na dzień 31.03.2018 r.), zgodnie z 

zestawieniem przedstawionym w poniższej tabeli.  
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Tab. Tereny możliwe do realizacji zgodnie z bilansem terenów przeznaczonych 

pod zabudowę 

Sołectwo Liczba ludności 
Powierzchnia możliwa do realizacji 
(proporcjonalnie do liczby ludności) 

Albigowa 3015 44,8 ha 

Cierpisz 853 12,8 ha 

Głuchów 1803 25,6 ha 

Handzlówka 1550 22,4 ha 

Kosina  3677 54,4 ha 

Kraczkowa 3743 54,4 ha 

Rogóżno 1209 19,2 ha 

Sonina  3095 44,8 ha 

Wysoka 2698 41,6 ha 

 

 Powierzchnie terenów usługowych i produkcyjnych możliwych do realizacji zostały 

rozłożone w dostosowaniu do aktualnych potrzeb oraz uwarunkowań lokalnych, w związku z 

tym odstąpiono od proporcjonalnego do liczby mieszkańców rozkładu tych terenów. Wynika to 

przede wszystkim z uwzględnienia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, których 

duże zróżnicowanie charakteryzuje północną i południową część gminy.  

Obszary położone w południowej części charakteryzują się bowiem wysokimi walorami 

przyrodniczymi oraz dużą powierzchnią lasów, co wpływa na mniejsza predyspozycje do 

lokalizacji obszarów produkcyjnych i usługowych. Natomiast obszary położone w północnej 

części gminy charakteryzują się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną, większym 

stopniem urbanizacji i mniejszymi walorami przyrodniczymi, co czyni je bardziej 

predysponowanymi do zagospodarowania jako obszary produkcyjne i usługowe. 

 W niniejszej II-giej częściowej zmianie studium wyznaczono nowoprojektowane tereny 

przeznaczone pod zabudowę: 

 zabudowy mieszkaniowej: 96,41 ha  

pokrycie zapotrzebowanie na nową zabudowę: 

 30,13% zapotrzebowania na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową w gminie, 

 66,9% zapotrzebowania na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium 

 zabudowy usługowej: 3,38 ha, 

pokrycie zapotrzebowanie na nową zabudowę: 
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 17,33% zapotrzebowania na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę 

usługową w gminie, 

 zabudowy produkcyjnej: 26,48 ha, 

 88,27% zapotrzebowania na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę 

produkcyjną w gminie. 

 

Wyboru nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę dokonano w oparciu o 

zasadę minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego oraz w sposób, 

umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego 

jako podstawowego środka transportu oraz ułatwiającego przemieszczanie się pieszych i 

rowerzystów. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), studium nie stanowi aktu 

prawa miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym 

politykę przestrzenną oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Niniejsza II-ga częściowa zmiany studium stanowi więc dokument kierunkowy, 

określający wytyczne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, programów inwestycyjnych i operacyjnych oraz innych przedsięwzięć 

związanych z zarządzaniem przestrzenią. Dzięki temu pozwala na prowadzenie gospodarki 

przestrzennej w sposób przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz rozważne 

planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.  

Granice poszczególnych obszarów odpowiadają dokładnością skali mapy. Ich 

uściślenie oraz dostosowanie do granic ewidencyjnych nieruchomości i warunków terenowych 

nastąpi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.* 
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*4) III. 11.* *3) UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ III 

ZMIANY STUDIUM 

Podstawę do sporządzenia niniejszej III zmiany studium stanowi Uchwała  

Nr XIV/155/2019 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r., w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia III zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Łańcut. 

III zmiana studium obejmuje w całości tereny, nie objęte pierwszą częściową zmianą 

studium oraz II-gą częściową zmianą studium.  

III zmiana studium obejmuje obszar objęty studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Nr XXVI/229/2001 Rady Gminy 

w Łańcucie z dnia 6 czerwca 2001 r. W związku z powyższym wszelkie zapisy i ustalenia ww. 

dotyczące obszaru objętego III zmianą studium tracą moc, a obowiązujące stają się zapisy 

i ustalenia niniejszej III zmiany studium. 

Projekt III zmiany studium został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 

zm.) oraz z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233). 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym dokumencie służą przede wszystkim 

dostosowaniu polityki przestrzennej na obszarze objętym III zmianą studium do wymogów 

cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz istniejących 

uwarunkowań rozwoju. Kierunki zmian w polityce przestrzennej uwzględniają zarówno 

oczekiwania władz samorządowych jak i mieszkańców oraz pozwalają na zachowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju i kształtowanie ładu przestrzennego. 

Przyjęte w III zmianie studium kierunki zagospodarowania przestrzennego zostały oparte 

na analizie istniejącego zagospodarowania, obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz na prognozie potrzeb i celów rozwojowych. 

W strukturze docelowej jednostki terenowej wyróżniono następujący typ funkcjonalny 

(przeważające przeznaczenie): obszary działalności produkcyjno-usługowej. 

Przyjęte w III zmianie studium rozwiązania mają na celu umożliwienie rozwoju obszaru 

opracowania i poprawę jakości życia mieszkańców z jednoczesnym zachowaniem zasad 

ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego oraz poszanowania dziedzictwa 

kulturowego. Zostało to zapewnione m.in. poprzez: 

 wskazanie obszaru przeznaczonego pod zabudowę produkcyjno-usługową. 
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Uwzględniając opracowany na potrzeby II-giej częściowej zmiany studium bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z jego wynikami powierzchnia terenów 

do zainwestowania pod zabudowę produkcyjną wynosi odpowiednio 30 ha. Na potrzeby 

realizacji założeń II-giej częściowej zmiany studium wykorzystano 26,48 ha, co stanowi 

88,27% zapotrzebowania na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną w gminie 

Łańcut. Zgodnie z przedstawionymi wynikami, pozostało 3,52 ha.  

W ramach III zmiany studium, wyznacza się powierzchnię 1,3738 ha pod nowe tereny 

zabudowy produkcyjno-usługowej, co stanowi 4,58% zapotrzebowania na nowe tereny 

przeznaczone pod zabudowę produkcyjną. Zgodnie z przedstawionym wynikiem, do realizacji 

pozostało 2,1462 ha, co stanowi 7,15% terenów wyznaczonych pod zabudowę produkcyjną 

w bilansie terenów.* 

*4) 12. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO IV 

ZMIANĄ STUDIUM  

12.1 Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy dla terenu objętego IV zmianą studium. 

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego 

IV zmiana Studium, do której przystąpiono uchwałą Nr XXII/309/20 Rady Gminy Łańcut 

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut, polega na 

wprowadzeniu do polityki przestrzennej projektowanej linii 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik, 

stanowiącej inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja przebiegać 

będzie głównie przez obręb Sonina, z niewielkim fragmentem obejmującym obręb Głuchów 

przy załamaniu linii.    

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium wprowadza się przebieg projektowanej linii 

elektroenergetycznej 110 kV. Dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia należy określić 

pasy technologiczne związane z zachowaniem obostrzeń oraz z ustanowieniem ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenu. Szerokość niniejszych pasów uzależniona jest od typu 

infrastruktury. Szczegółowe zasady i ograniczenia obowiązujące w ww. pasach należy określić 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do indywidualnych 

cech terenu. 

Przez obszar IV zmiany Studium poprzecznie przebiegają gazociągi wysokoprężne 

DN700 relacji Głuchów-Sędziszów oraz DN500 relacji Husów-Sędziszów. Z racji 

poprzecznego przebiegu i wąskiego korytarza obszaru objętego IV zmianą Studium – nie 

uwzględniono ich przebiegu na załącznikach graficznych. Zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia tzw. stref kontrolowanych gazociągów.  
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Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

Obszar objęty IV zmianą Studium obejmuje wąski korytarz umożliwiający 

wprowadzenie do polityki przestrzennej gminy inwestycji celu publicznego, jaką jest 

projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik. Teren położony jest 

poza formami ochrony przyrody. Dla obszaru IV zmiany Studium przyjmuje się zasadę 

realizacji inwestycji celu publicznego w sposób zgodny z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

ochrony przyrody i środowiska. 

Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie występują obiekty ani obszary objęte 

ochroną na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków. W związku 

z powyższym, nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej.  

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

W granicach IV zmiany Studium wprowadza się przebieg projektowanej linii 

elektroenergetycznej 110 kV. Należy dążyć do rozwoju sieci elektroenergetycznych 

zapewniając zrównoważony rozwój regionu oraz nowych powiązań liniowych umożliwiających 

przyłączenie nowych odbiorców do sieci. Rozwój sieci elektroenergetycznych stanowi ważny 

element polityki regionu. Pomimo tego, że linie elektroenergetyczne wyższych napięć nie 

stanowią zadania własnego gminy, to ich realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego gminy i regionu.  

Inwestycja będzie stanowiła źródło pola elektromagnetycznego. Z tego względu 

w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy 

przewidzieć stosowne rozwiązania w postaci pasa technologicznego, zapewniającego 

odpowiednią odległość zabudowy mieszkalnej od linii elektroenergetycznej. 

W granicach IV zmiany studium przebiegają gazociągi wysokoprężne DN700 relacji 

Głuchów-Sędziszów oraz DN500 relacji Husów-Sędziszów. Zgodnie z przepisami odrębnymi 

obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia tzw. stref kontrolowanych gazociągów. 

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie wyznacza się obszarów, na których 

rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.  

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium planuje się lokalizację inwestycji celu 

publicznego – budowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik, której 

przebieg wskazano na mapie kierunków (Załącznik nr 4 i 4A). Budowa przedmiotowej linii jest 

niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zarówno 

gminy Łańcut, jak i całego regionu. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego przyjętym Uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w dziale 5.1.1. Rozwój sieci elektroenergetycznych 

w pkt 3 wskazano na „rozbudowę i przebudowę linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
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oraz stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN zasilających województwo zgodnie z planami 

rozwojowymi operatorów systemów dystrybucyjnych”. Budowa linii elektroenergetycznej 110 

kV relacji Łańcut – Pruchnik została ujęta w Planie Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. na lata 

2020-2025. 

Ponadto, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, 

na terenie gminy Łańcut ustalono inwestycję polegającą na Budowie sieci przesyłowej gazu 

ziemnego – gazociąg Hermanowice – Jarosław – Głuchów – Pagórska Wola. To zadanie 

inwestycyjne o nieustalonej w Planie lokalizacji. Zgodnie z Planem Rozwoju GAZ-SYSTEM 

S.A. na lata 2020-2029, nie zakłada się realizacji takiego przedsięwzięcia. W związku 

z powyższym na załącznikach graficznych w granicach IV zmiany Studium nie wprowadzono 

ww. inwestycji. 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 

przestrzeni publicznej 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie występują obszary, dla których 

obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych. Nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, ani obszarów przestrzeni publicznej. 

Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest budowa linii elektroenergetycznej 

110 kV relacji Łańcut – Pruchnik, sporządzony zostanie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Gmina podjęła Uchwałę Nr XXII/310/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 

września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik. Ustalenia planu umożliwią realizację 

planowanej inwestycji na terenie gminy Łańcut z poszanowaniem ładu przestrzennego oraz 

zapewniając partycypacją społeczeństwa przy opracowywaniu dokumentu.  

W przypadku zmiany przeznaczenia gruntów na cele inne niż rolnicze i leśne wymagane jest 

uzyskanie stosowanej zgody na zmianę przeznaczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

W zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze objętym IV zmianą studium 

ustala się ochronę użytków rolnych wysokiej jakości przed innym aniżeli rolniczym 

wykorzystaniem. Nie dotyczy to konieczności zmiany przeznaczenia gruntów rolnych oraz 

wyłączenia ich z produkcji, na cele realizacji inwestycji celu publicznego. 

Na obszarze objętym IV zmianą studium nie występują grunty leśne. Nie ustala się kierunków 

i zasad kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Na obszarze IV zmiany studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią. W zachodniej części obszaru IV zmiany Studium występują tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych. 
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Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie występują obiekty lub obszary, dla których 

wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.  

Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2120) 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie występują obszary pomników zagłady ani 

ich strefy ochronne. 

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie występują obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

Obszary zdegradowane 

Na obszarze objętym IV zmianą studium nie występują obszary zdegradowane. 

Granice terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej, w tym stref ochronnych 

wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy 

Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności 

i bezpieczeństwa państwa 

Na obszarze objętym IV zmianą Studium nie występują tereny zamknięte ani ich strefy 

ochronne. 

12.2 Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń IV zmiany studium. 

Obszar opracowania IV zmiany Studium obejmuje ok. 14 ha terenów położonych 

w obrębie Sonina, częściowo w obrębie Głuchów przy granicy obrębu Kosina, na południowy-

wschód od miasta Łańcut. Podstawę do sporządzenia IV zmiany Studium stanowi Uchwała Nr 

XXII/309/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łańcut. Granice opracowania stanowi wąski pas terenu służący 

wprowadzeniu do polityki przestrzennej Gminy inwestycji celu publicznego jaką jest budowa 

linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik. Budowa przedmiotowej linii 

elektroenergetycznej jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego zarówno gminy Łańcut, jak i całego regionu. Rozwój linii 

elektroenergetycznych o napięciu 110 kV oraz stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN 

wskazano w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 

Ponadto, budowa linii 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik została ujęta w Planie Rozwoju PGE 

Dystrybucja S.A. na lata 2020-2025. Przebieg linii na terenie gminy Łańcut został ustalony po 

przeanalizowaniu przede wszystkim aktualnych własności, istniejącej zabudowy, 

obowiązujących aktów prawa miejscowego. Trasa projektowanej linii przebiega przez tereny 

rolne zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, pomiędzy istniejącymi siłowniami 

wiatrowymi wchodzącymi w skład farmy wiatrowej. Planowana inwestycja rozpoczyna się od 

połączenia z projektowaną linią kablową (podziemną) biegnącą ze stacji elektroenergetycznej 

zlokalizowanej przy granicy z miastem Łańcut, dalej przez tereny rolnicze, kończąc na granicy 

z gminą Markowa. Inwestycja przecinała gminne drogi wewnętrzne stanowiące dojazd do pól 

uprawnych.  
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Projekt IV zmiany Studium został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 

zm.) oraz z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233). 

Na Załącznikach graficznych wprowadza się przebieg projektowanej linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik. IV zmiana studium jest związana 

wyłącznie z wprowadzeniem do polityki przestrzennej gminy elementu infrastruktury 

technicznej jaką jest linia elektroenergetyczna. Wynik bilansu terenów nie ma więc wpływu na 

możliwość jej lokalizacji.  Budowa linii nie stanowi zadania własnego gminy nie wpłynie zatem 

na potrzeby inwestycyjne gminy w tym zakresie. Jednakże, realizacja inwestycji poprawi 

warunki zasilania obszaru Gminy w energię elektryczną, zapewni dywersyfikację źródeł 

energii. Wpłynie ona również dodatnio na potencjał gminy w zakresie możliwości zaopatrzenia 

nowych terenów zabudowy w energię elektryczną. * 

 

*5) 13. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO V 

ZMIANĄ STUDIUM  

13.1 Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy dla terenu objętego V zmianą studium. 

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego 

V zmiana studium, do której przystąpiono uchwałą Nr XXVI/385/21 Rady Gminy Łańcut 

z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut, polega na 

aktualizacji obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz rozszerzeniu terenów pod 

obszary zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej lub 

zagrodowej – w granicach przeprowadzanej zmiany. Obszar objęty V zmianą zlokalizowany 

jest miejscowości Głuchów i obejmuje powierzchnię ok. 5,6 ha.  

W trakcie opracowania V zmiany Studium w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa nie wskazano krajobrazów priorytetowych oraz nie wykonano audytu 

krajobrazowego.  

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy 

W oparciu o istniejące uwarunkowania w granicach V zmiany ustala się następujące 

kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenu: obszary zabudowy 

mieszkaniowej, w tym mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa lub zagrodowa (5MU). 

 

Obszary zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa lub 
zagrodowa (5MU) 

1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej, w tym mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 

lub zagrodowej dopuszcza się: 

1.1) funkcje rolnicze: 

a) zabudowę zagrodową, 
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b) zabudowę agroturystyczną, 

c) budynki, obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych, 

d) obiekty i urządzenia inwentarskie związane z rolnictwem, 

1.2) funkcje nierolnicze: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności, do 4 lokali 

mieszkalnych, 

c) zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

d) zabudowę usługową, 

e) usługi publiczne, 

f) zabudowę rekreacji indywidualnej, 

g) rzemiosło, nieuciążliwą działalność gospodarczą, 

h) usługi sportu, kultury fizycznej i rekreacji, 

i) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 

j) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, 

k) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 

l) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

m) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) w zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 12 m, mierząc od naturalnej warstwicy przy projektowanym 

wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki 

budowlanej; 

3) dopuszcza się wznoszenie budowli nie wyższych niż 50 m nad poziomem terenu; 

4) ustala się obowiązek rozdzielenia funkcji rolniczych i nierolniczych odrębnymi terenami 

podczas sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na obszarze objętym V zmianą Studium obowiązują strefy zasięgu działań lotniczych 

urządzeń naziemnych. W związku z czym przy projektowaniu nowej zabudowy należy 

uwzględnić przepisy odrębne dotyczące lotnictwa cywilnego.   

 

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

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

Obszar objęty V zmianą Studium położony jest poza formami ochrony przyrody.  

W celu ochrony ekosystemów nieleśnych, flory i fauny, Studium określa następujące 

preferowane zasady gospodarowania na obszarze objętym V zmianą: 

 zachowanie naturalnych cech siedliskowych, 

 preferowane stosowanie zieleni rodzimych gatunków roślin.  

 

W celu ochrony rzek i cieków wodnych Studium określa następujące preferowane 

zasady gospodarowania na obszarze objętym V zmianą: 

 porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach zainwestowanych, 
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 prowadzenie inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

w tym poprzez ochronę ujęć wody, 

 pełną ochronę przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych, 

 prowadzenie elementów systemów melioracyjnych nienaruszających stosunków 

gruntowo-wodnych, 

 wprowadzenie i pozostawienie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż koryt rzek.  

 

W celu ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego, Studium określa 

następujące preferowane zasady gospodarowania na obszarze objętym V zmianą: 

 przeciwdziałanie degradacji krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego poprzez właściwą 

lokalizację nowych obiektów i zespołów urbanistycznych, 

 kształtowanie regionalnego wyrazu architektonicznego osadnictwa, 

 dbałość o zachowanie powiązań widokowych, panoram i dominant wartościowych 

obiektów i zespołów z krajobrazem, 

 staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz, w tym krajobraz kulturowy oraz jej 

realizacja w nawiązaniu do zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych 

formach. 

 

Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują obiekty ani obszary objęte 

ochroną na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków. W związku 

z powyższym, nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej.  

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Na obszarze objętym V zmianą Studium: 

 sieci wodne i kanalizacyjne należy rozwijać, zwiększając ich dostępność na nowych 

terenach inwestycyjnych, 

 zakłada się realizację sieci infrastruktury technicznej jako sieci podziemnych w liniach 
rozgraniczających dróg, dopuszcza się ich przebieg na innych obszarach, ale w sposób 
nie naruszający zagospodarowania działek sąsiednich,  

 dopuszcza się budowę nowych oraz modernizację istniejących linii i urządzeń 

elektroenergetycznych oraz źródeł wytwórczych energii elektrycznej,  

 dopuszcza się skablowanie oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury 
technicznej,  

 dopuszcza się wyznaczanie na obszarze opracowania terenów pod lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej m.in.: stacje transformatorowe, przepompownie 
ścieków, hydrofornie i inne związane bezpośrednio z obsługą terenów zabudowy, 

 należy zapewnić możliwość przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej 
oraz podejmować niezbędne inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemów 
zaopatrzenia w wodę, 

 należy podejmować niezbędne działania i inwestycje służące zapewnieniu wysokiej 
niezawodności dostaw wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych, w tym 
poprzez: 
a) skuteczną ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniami, 
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b) dbałość o właściwe parametry techniczne sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu 
w wodę, 

 należy dążyć do rozbudowy oraz modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

 dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, 

 dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej, 

 inwestycje w zakresie energetyki i telekomunikacji powinny stwarzać warunki dla 
harmonijnego rozwoju obszaru opracowania, 

 dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń (a także modernizowanie 
istniejących), w tym nie zdefiniowanych w niniejszym Studium, jeżeli sposób ich 
lokalizacji będzie minimalizował wpływ na obszary przewidziane pod zainwestowanie, 

 w zakresie telekomunikacji przewiduje się rozbudowę i przebudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej, zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe 
technologie, 

 zakłada się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi 
telekomunikacyjne i teleinformatyczne w obszarze opracowania, 

 zaleca się przechodzenie na ekologiczne i niskoemisyjne źródła ciepła, w tym 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,  

 zabrania się odprowadzania ścieków w tym również zanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych, ciekłych odchodów zwierzęcych bezpośrednio do wód 
powierzchniowych, wód stojących, wód podziemnych oraz ziemi,  

 ustala się obowiązek postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami 
odrębnymi.  
  

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie wyznacza się obszarów, na których 

rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.  

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie wyznacza się obszarów, na których 

rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 

przestrzeni publicznej 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują obszary, dla których 

obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych. Nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, ani obszarów przestrzeni publicznej. 

Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Na obszarze objętym V zmianą Studium obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut 
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z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie. Część z gruntów objętych ww. 

planem otrzymała zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III na cele inne niż 

rolnicze i leśne. Pozostała część, którą planuje się przeznaczyć pod zabudowę (w związku 

z aktualizacją map zagrożenia powodziowego) – będzie wymagała również uzyskania 

niezbędnej zgody zgodnie z przepisami odrębnymi. Sporządzenie wniosku i uzyskanie 

stosowanej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III na cele inne niż 

rolnicze i leśne jest możliwe przy procedurze miejscowego planu.  

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Obszar V zmiany jest obecnie użytkowany rolniczo, położony na gruntach rolnych klasy 

III. Obszar objęty V zmianą Studium częściowo jest już przeznaczony w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Część wschodnia opracowywanego obszaru przeznaczona jest pod teren 

rolniczy wraz z oznaczeniem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. W związku 

z aktualizacją map zagrożenia powodziowego i wyłączeniem obszaru zmiany z obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią możliwe będzie rozszerzenie terenów przeznaczonych 

pod zabudowę i zmianę aktu prawa miejscowego, jakim jest obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  Wydaje się to szczególnie uzasadnione z racji dostępu 

do sieci infrastruktury technicznej i dobrego skomunikowania obszaru zmiany studium. Celem 

uzupełnienia zabudowy dopuszcza się przeznaczenie tych terenów pod cele inne niż rolnicze 

zgodnie ze wskazanym kierunkiem V zmiany Studium.   

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują grunty leśne. Nie ustala się kierunków 

i zasad kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią ani obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują złoża kopaliny. W związku 

z czym, nie wyznacza się filarów ochronnych.  

Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2120) 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują obszary pomników zagłady ani 

ich strefy ochronne. 

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

Obszary zdegradowane 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują obszary zdegradowane. 

Granice terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej, w tym stref ochronnych 

wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy 
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Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności 

i bezpieczeństwa państwa 

Na obszarze objętym V zmianą Studium nie występują tereny zamknięte ani ich strefy 

ochronne.  

13.2 Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń V zmiany studium. 

Podstawę do sporządzenia V zmiany studium stanowi Uchwała Nr XXVI/385/21 Rady 

Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut. Obszar 

V zmiany Studium obejmuje działki nr ew. 362/27, 362/28, 362/29, 362/30, 362/31 położone 

w miejscowości Głuchów o łącznej powierzchni ok. 5,6 ha, stanowiące mienie gminne.  

Przedmiotem opracowania zmiany Studium jest rozszerzenie strefy kierunku MU 

(zabudowa mieszkaniowa, w tym mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa lub zagrodowa) 

na obecnym kierunku 2RZ – rolne użytki zielone. Dopuszczenie w V zmianie Studium 

możliwości lokalizacji zabudowy wynika głównie z aktualizacji map zagrożenia powodziowego 

i wyłączeniu obszaru zmiany z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (opublikowanych 

22 października 2020 r. na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie). 

Kierunki zmian w polityce przestrzennej uwzględniają zarówno oczekiwania władz 

samorządowych jak i mieszkańców – poprzez zwiększenie podaży terenów mieszkaniowych - 

oraz umożliwią racjonalne wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej. Jednocześnie 

mieszczą się w ramach bilansu terenów obliczonego w ramach II zmiany studium. W zmianie 

II wskazano 96,41 ha nowych terenów mieszkaniowych, co stanowi 30,13% zapotrzebowania 

na nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w gminie. Wskazano również 

3,38 ha nowych terenów usługowych, stanowiących 17,33% zapotrzebowania. Zmiana III 

dotyczyła terenów produkcji i usług (gdzie w analizie bilansu uwzględniono jedynie tereny 

produkcyjne), zaś zmiana IV inwestycji celu publicznego - linii elektroenergetycznej (bez 

wpływu na obliczenia bilansu). W V zmianie studium wskazano 2,53 ha nowych terenów 

mieszkaniowo-usługowych. Na potrzeby analizy wykorzystania rezerw bilansu terenów 

przyjęto, że na obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej składa się 50% powierzchni 

mieszkaniowej i 50% powierzchni usługowej. W związku z powyższym do zagospodarowania 

pozostaje 222,33 ha terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz 14,86 ha terenów pod 

zabudowę usługową.  

W granicach V zmiany obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przyjęty Uchwałą Nr XIX/149/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 terenu 

położonego w Głuchowie. W konsekwencji, V zmiana Studium umożliwi zmianę 

obowiązującego aktu prawa miejscowego i rozszerzenie terenów pod zabudowę w granicach 

opracowania. Jednocześnie z przystąpieniem do sporządzenia V zmiany Studium,  

przystąpiono do I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 

terenu położonego w Głuchowie, uchwałą Nr XXVI/386/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 

marca 2021 r.  

Projekt V zmiany Studium został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 

zm.) oraz z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233).* 


