
 

 

 

 

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 

III ZMIANA STUDIUM 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/308/2020 

Rady Gminy Łańcut 
z dnia 18 września 2020 r. 

 
III zmiana studium wyróżniona w tekście znakiem *

3) 
*  i kolorem zielonym 

 

 

 

O p r a c o w a n i e  w y k o n a n o  n a  z l e c e n i e  

G m i n y  Ł a ń c u t  

p r z e z  

 

*3) III zmiana studium opracował zespół projektowy w składzie: 
 
mgr inż. Grzegorz Kołosionek Z-545 – główny projektant 
mgr inż. Ewelina Leśniewska – kierownik projektu  
mgr inż. Anna Filipczuk 
mgr inż. Katarzyna Spałek 
inż. Wioletta Hanusiewicz* 

 
Łańcut, 2020 r. 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
2 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

OBSZARU OBJĘTEGO II-gą CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ STUDIUM 
 

 

załącznik nr 2 do uchwały Nr V/68/19 

Rady Gminy Łańcut 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 

[]OUG
 oznaczenie ustaleń wprowadzonych na podstawie „Analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

Łańcut” przekazanej przez Urząd Gminy Łańcut jako odrębne opracowanie 

 

 

Łańcut, 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
3 

 

SPIS TREŚCI 
 

INFORMACJE OGÓLNE ....................................................................... 8 
1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA STUDIUM ...................................................................... 9 
2. CEL I ZADANIA STUDIUM .............................................................................................10 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBSZARU OBJĘTEGO  II-gą CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ STUDIUM 
*3)ORAZ III ZMIANĄ STUDIUM*  .......................................................... 11 
3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ 

CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ STUDIUM ..................................................................................12 
*3)3a. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA OBSZARU OBJĘTEGO III 
ZMIANĄ STUDIUM*..………………………………………………………………………………. 12 
4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, 

ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU .......................................................17 
4.1. Dotychczasowe przeznaczenie terenu ...................................................................17 
4.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu ............................................................17 
4.3. Struktura osadnicza ...............................................................................................18 

4.3.1. Tereny mieszkaniowe ................................................................................18 
4.3.2. Tereny usługowe .......................................................................................19 
4.3.3. Tereny zabudowy produkcyjnej .................................................................19 
4.3.4. Tereny zieleni urządzonej i cmentarzy .......................................................20 
4.3.5. Tereny usług turystycznych .......................................................................20 

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I 
WYMOGÓW JEGO OCHRONY .....................................................................................22 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU 
ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI 
ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ............................................23 

6.1. Stan środowiska.....................................................................................................23 
6.1.1. Rzeźba terenu ...........................................................................................24 
6.1.2. Budowa geologiczna .................................................................................25 
6.1.3. Gleby .........................................................................................................27 
6.1.4. Wody .........................................................................................................27 
6.1.5. Warunki klimatyczne ..................................................................................38 
6.1.6. Flora ..........................................................................................................41 
6.1.7. Fauna ........................................................................................................45 
6.1.8. Stan powietrza atmosferycznego ...............................................................47 
6.1.9. Surowce naturalne.....................................................................................48 

6.2. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej ......................................................49 
6.2.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej ......................................................49 
6.2.2. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej .........................................................51 

6.3. Wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 
..…. ........................................................................................................................53 

6.3.1. Ochrona środowiska ..................................................................................53 
6.3.2. Ochrona przyrody ......................................................................................54 

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ ..............................................56 

7.1. Rys historyczny ......................................................................................................56 
7.2. Zasoby środowiska kulturowego ............................................................................58 
7.3. Obiekty objęte ochroną konserwatorską ................................................................61 
7.4. Obiekty będące w ewidencji zabytków ...................................................................62 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
4 

 

7.5. Stanowiska archeologiczne ....................................................................................64 
8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W 

AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY 
GRANIC OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH .................................................................67 

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA ...................................................67 

9.1. Warunki i jakość życia mieszkańców ......................................................................67 
9.2. Wychowanie przedszkolne i oświata ......................................................................68 
9.3. Kultura ...................................................................................................................68 
9.4. Sport i rekreacja .....................................................................................................71 
9.5. Ochrona zdrowia ....................................................................................................72 

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I 
JEJ MIENIA ....................................................................................................................73 

11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY .74 
11.1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne ...................................................76 

11.1.1. Ujęcie ekonomiczne ..................................................................................76 
11.1.2. Ujęcie środowiskowe .................................................................................81 
11.1.3. Ujęcie społeczne .......................................................................................83 

11.2. Prognozy demograficzne .......................................................................................84 
11.3. Możliwości finansowania inwestycji ........................................................................88 
11.4. [Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę ....................................................92 

11.4.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę .......................................................92 
11.4.2. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, rozumiana jako 
możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy ..................................93 
11.4.3. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę innych niż o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej, rozumiana jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 
zabudowy .................................................................................................................97 
11.4.4. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów 
………….. ............................................................................................................... 100 
11.4.5. Określenie możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji 
zadań własnych gminy ............................................................................................ 101 
11.4.6. Określenie potrzeb inwestycyjnych gminy wynikających z konieczności 
realizacji zadań własnych związanych z realizacją nowej zabudowy ....................... 103 
11.4.7. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... 104 

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ................. 105 
13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ................................. 106 
13.1. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody ................................................................................................ 106 
13.2. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze.......................................................................................... 107 
13.3. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych ..................................................................................... 107 
13.4. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 107 
13.5. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami ......................................................................... 108 
13.6. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne .................................................................................................................. 108 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
5 

 

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH 
ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH.................................................................................. 110 

15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH 
ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH 
KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA ................ 110 

16. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH 
WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ............................. 111 

17. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA 
GOSPODARKI WODNO–ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 
ODPADAMI .................................................................................................................. 111 

17.1. Stan systemu komunikacyjnego ........................................................................... 112 
17.1.1. Komunikacja drogowa ............................................................................. 114 
17.1.2. Komunikacja kolejowa ............................................................................. 115 
17.1.3. Komunikacja autobusowa ........................................................................ 115 

17.2. Stan infrastruktury technicznej ............................................................................. 115 
17.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa .................................................................. 117 
17.2.1.1. Ujęcia wody ............................................................................................. 117 
17.2.1.2. Sieć wodociągowa ................................................................................... 117 
17.2.1.3. Sieć kanalizacyjna ................................................................................... 117 
17.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną ........................................................ 118 
17.2.3. Zaopatrzenie w gaz ................................................................................. 118 
17.2.4. Zaopatrzenie w energię cieplną ............................................................... 119 
17.2.5. Telekomunikacja ..................................................................................... 120 
17.2.6. Gospodarka odpadami ............................................................................ 120 

18. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI LOKALNYCH 
I PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH ......................................................... 122 

18.1. Lokalne cele publiczne ......................................................................................... 122 
18.2. Ponadlokalne cele publiczne ................................................................................ 122 

19. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ .......................................................................................... 123 

20. NARZĘDZIA REALIZACJI STUDIUM – POLITYKI PRZESTRZENNEJ ........................ 124 
20.1. OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO........................................................................................... 125 
20.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...................................... 127 
21. WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW  I ZASAD 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ........................................................... 127 

 
  



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
6 

 

SPIS TABEL 
 
Tab.1. Miejscowości gminy wiejskiej Łańcut objęte II-gą częściową zmianą studium wraz z 
liczbą ludności ......................................................................................................................14 
Tab.2. Charakterystyka JCWPd na obszarze opracowania ..................................................28 
Tab.3. Charakterystyka GZWP na obszarze opracowania ....................................................29 
Tab.4. Charakterystyka JCWP na obszarze opracowania ....................................................33 
Tab.5. Zabytek wpisany do rejestru zlokalizowany na obszarze opracowania ......................61 
Tab.6. Zabytki wpisane do ewidencji zlokalizowane na obszarze opracowania ....................62 
Tab.7. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarze opracowania .......................64 
Tab.8. Zajęcia w Ośrodkach Kultury zlokalizowanych na obszarze opracowania w 2018 r. ..70 
Tab.9. Budynki oddane do użytkowania w latach 2005–2014 ...............................................78 
Tab.10. Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 
2005–2014 ...........................................................................................................................80 
Tab.11. Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w 
latach 2005–2014 .................................................................................................................80 
Tab.12. Prognoza demograficzna dla gminy wiejskiej Łańcut do roku 2045 .........................84 
Tab.13. Prognozowane saldo migracji w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego w okresach 5-letnich ....................................................................................85 
Tab.14. Szacunkowa liczba mieszkańców gminy wiejskiej Łańcut do roku 2045 ..................87 
Tab.15. Wydatki gminy .........................................................................................................90 
Tab.16. Zapotrzebowanie na nową zabudowę w podziale na funkcje zabudowy ..................93 
Tab.17. Chłonność terenów w podziale na funkcje zabudowy ..............................................97 
Tab.18. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Albigowa .....................................98 
Tab.19. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Cierpisz ......................................98 
Tab.20. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Głuchów .....................................98 
Tab.21. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Handzlówka ................................98 
Tab.22. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Kosina ........................................99 
Tab.23. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Kraczkowa ..................................99 
Tab.24. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Rogóżno .....................................99 
Tab.25. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Sonina ........................................99 
Tab.26. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Wysoka.......................................99 
Tab.27. Chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w MPZP ............................... 100 
Tab.28. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów .......... 100 
Tab.29. Przeliczenie powierzchni użytkowe nadwyżki zapotrzebowania nad chłonnością na 
powierzchnię terenu ........................................................................................................... 101 
Tab.30. Prognozowane dochody gminy w latach 2018-2027 (zgodnie z uchwaloną WPF) . 102 
Tab.31. Prognozowane wydatki gminy w latach 2018-2027 (zgodnie z uchwaloną WPF) .. 102 
Tab.32. Inwestycje celu publicznego .................................................................................. 123 
Tab.33. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy ...................................................................................................................... 125 
Tab.34. Obszary, dla których przystąpiono do sporządzenia planów miejscowych ............. 127 
Tab.35. Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania 
przestrzennego................................................................................................................... 128 
 

  



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
7 

 

SPIS RYCIN 
 
Ryc.1. Położenie administracyjne .........................................................................................13 
Ryc.2. Położenie fizyczno-geograficzne ...............................................................................16 
Ryc.3. Mapa turystyczna gminy Łańcut ................................................................................22 
Ryc.4. Mapa geologiczna .....................................................................................................26 
Ryc.5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych .........................................................................30 
Ryc.6. Cieki powierzchniowe, zbiorniki wodne ......................................................................37 
Ryc.7. Grunty rolne ..............................................................................................................50 
Ryc.8. Grunty leśne ..............................................................................................................52 
Ryc.9. Uwarunkowania przyrodnicze ....................................................................................55 
Ryc.10. Budynki oddane do użytkowania .............................................................................79 
Ryc.11. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania ......................................................79 
Ryc.12. Dochody gminy ogółem ...........................................................................................88 
Ryc.13. Źródła i wartości dochodów gminy w mln zł .............................................................89 
Ryc.14. Dochody na 1 mieszkańca.......................................................................................89 
Ryc.15. Wydatki majątkowe inwestycyjne gminy ..................................................................91 
Ryc.16. Planowane wydatki inwestycyjne gminy ..................................................................91 
Ryc.17. Struktura wydatków gminy Łańcut ...........................................................................92 
Ryc.18. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w 
granicach jednostek osadniczych .........................................................................................95 
Ryc.19. Grunty stanowiące własność gminy Łańcut przekazane do dyspozycji sołectwom 
(mienie wiejskie) ................................................................................................................. 106 
Ryc.20. Schemat układu komunikacyjnego ........................................................................ 113 
Ryc.21. Schemat infrastruktury technicznej ........................................................................ 116 
  



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE  



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
9 

 

1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA II-giej CZĘŚCIOWEJ ZMIANY *3) 

ORAZ III ZMIANY* STUDIUM   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane 

dalej „studium” jest podstawowym dokumentem planistycznym, który określa politykę 

przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  

z 2018 r. poz.1945). 

Podstawą do sporządzenia niniejszej zmiany studium była 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 zasięgu sołectw Głuchów, Kraczkowa, Rogóżno i Sonina. Dotychczas dla 

obszaru opracowania obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łańcut (przyjęte uchwałą nr XXVI/229/2001 Rady Gminy Łańcut z 

dnia 6 czerwca 2001 r.) wraz z częściową zmianą studium (przyjętą uchwałą nr XLV/428/14 

Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r.) oraz zmianą wprowadzoną Zarządzeniem 

Zastępczym Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

obszaru udokumentowanego złoża gazu ziemnego „Husów-Albigowa-Krasne” do Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut). Sporządzenie 

niniejszego opracowania wynikało z konieczności aktualizacji jego treści w zakresie 

bieżących potrzeb poprzez określenie kierunków rozwoju, w tym rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także wiązało się z dostosowaniem dokumentów planistycznych do 

obowiązujących przepisów prawa. 

*3) Kolejna III zmiana studium do której przystąpiono uchwałą 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, 

obejmuje sołectwo Handzlówka w granicach wskazanych na załączniku graficznym nr 1 

do uchwały. III zmiana studium obejmuje obszar, dla którego obowiązują ustalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut, przyjętego 

uchwałą Nr XXVI/229/2001 Rady Gminy w Łańcucie z dnia 6 czerwca 2001 r. 

Objęcie obowiązującego studium III zmianą studium wynikało z potrzeby poszerzenia 

istniejących obszarów aktywności gospodarczej tj. kompleksu budynków przemysłowo-

usługowych zlokalizowanych w miejscowości Handzlówka.* 
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Zawartość niniejszego dokumentu jest zgodna z art. 10 wspomnianej 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). 

Przedmiotem niniejszej zmiany Studium jest dostosowanie jego problematyki 

do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz konieczność dokonania aktualizacji uwarunkowań i kierunków zmian 

w polityce przestrzennej obszaru objętego II-gą częściową zmianą *3)oraz IIII zmianą* 

studium uwzględniając oczekiwania mieszkańców i władz gminy przy uwzględnieniu zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

 

2. CEL I ZADANIA STUDIUM   

 

Zgodnie z art. 9 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. 

Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, a jego ustalenia 

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

W myśl ww. ustawy przy sporządzaniu studium uwzględnia się uwarunkowania 

wynikające z dokumentów planistycznych opracowanych na szczeblu krajowym (koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju), wojewódzkim (strategii rozwoju i planie 

zagospodarowania województwa) oraz strategii rozwoju gminy. 

Studium określa kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

oraz lokalne zasady użytkowania terenu. Pozwala na prowadzenie gospodarki przestrzennej 

w sposób przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz na rozważne 

planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 

Zasadniczym celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki 

przestrzennej, powiązanej z rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego, 

możliwości zagospodarowania nowych terenów oraz stopień przekształceń istniejącego 

zagospodarowania, a także konieczność ochrony obszarów i obiektów wartościowych.  

W związku z powyższym studium może stanowić swoistą ofertę promocyjną dla 

potencjalnych inwestorów.  
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA OBSZARU 

OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ STUDIUM 

 

Niniejsza II-ga częściowa zmiana studium obejmuje część sołectwa Rogóżno 

(położone we wschodniej części gminy), część sołectwa Sonina (położone na północ od 

centralnej części gminy), sołectwo Kraczkowa (położone w zachodniej części gminy) oraz 

część sołectwa Głuchów (położone w północnej części gminy). 

Rogóżno położone jest we wschodniej części gminy Łańcut i rozciąga się pomiędzy 

drogą krajową nr 94 oraz linią kolejową nr 91 Kraków – Medyka. Zabudowa wsi skupiona jest 

wzdłuż drogi powiatowej, przecinającej trasę drogi krajowej. Sonina rozciąga się na wschód 

od Łańcuta. Również w sąsiedztwie tej miejscowości przebiega droga krajowa nr 94. Przez 

Soninę przebiega droga wojewódzka nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica. Do sołectwa 

Sonina od północy przylega sołectwo Głuchów. Obie wsie graniczą z gminą miejską Łańcut. 

Przez wieś przebiega droga krajowa nr 94 oraz linia kolejowa nr 91 Kraków – Medyka. 

Sołectwo Kraczkowa położone jest na południowy – wschód od Łańcuta i również przylega 

do drogi krajowej nr 94. 

 

 

*3)3a. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA 

OBSZARU OBJĘTEGO III ZMIANĄ STUDIUM 

 

III zmiana studium obejmuje północną część miejscowości Handzlówka, a dokładniej działki 

ewidencyjne o numerach: 551, 552, 555/1, 553/1, 553/2, 554, zlokalizowane przy drodze 

powiatowej nr 1547R, stanowiące kompleks budynków przemysłowo-usługowych 

Parkieciarni wraz z magazynami.* 
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Ryc.1. Położenie administracyjne 

Źródło: Opracowanie własne 
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Pod względem komunikacyjnym obszar objęty II-gą częściową zmianą studium 

posiada korzystne położenie. Przez obszar opracowania przebiegają: 

– droga krajowa nr 94 Zgorzelec (granica z Niemcami) – Korczowa (granica z Ukrainą),  

– droga wojewódzka nr 881 Sokołów – Żurawica. 

Ponadto przez obszar objęty II-gą częściową zmianą studium przebiega linia 

kolejowa nr 91 (fragment tranzytowej linii kolejowej E-30) relacji Kraków – Medyka (granica z 

Ukrainą). 

W skład obszaru opracowania wchodzą 4 miejscowości przedstawione w Tabeli 1. 

Tab.1. Miejscowości gminy wiejskiej Łańcut objęte II-gą częściową zmianą 

studium wraz z liczbą ludności 

Źródło: UG Łańcut – dane z 31.12.2017 r. 

Lp. Nazwa sołectwa 
Powierzchnia 

miejscowości [ha] 

Liczba 

ludności 

1. Głuchów 732 1794 

2. Kraczkowa 1813 3738 

3. Rogóżno 476 1205 

4. Sonina 854 3106 

Razem: 3875 9843 

 

*3) Obszar objęty III zmianą studium zajmuje powierzchnię ok. 1,4 ha, a w jego graniach brak 

budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Obecnie obszar ten jest niezamieszkały.* 

 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium, według klasyfikacji dziesiętnej na 

jednostki fizyczno-geograficzne Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej (FID) (opisanej 

przez Jerzego Kondrackiego w „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000), położona jest na obszarze Europy Zachodniej w megaregionie Region 

Karpacki (5), w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i 

Północnym (51).  

Obszar objęty niniejszą zmianą studium znajduje się na terenie dwóch podprowincji, 

przedstawionych poniżej: 

1) tereny położone w północnej części obszaru opracowania: 

Podprowincja:  Podkarpacie Północne (512), 

Makroregion:  Kotlina Sandomierska (512.4-5), 

Mezoregiony:  Pradolina Podkarpacka (512.51), 

   Podgórze Rzeszowskie (512.52); 
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2) tereny położone w południowej części obszaru opracowania (południowa część 

Kraczkowej): 

Podprowincja:  Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), 

Makroregion:  Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6), 

Mezoregion:  Pogórze Dynowskie (513.64). 

 

 

*3) Obszar objęty III zmianą studium, według klasyfikacji dziesiętnej na jednostki 

fizyczno-geograficzne Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej (FID) (opisanej przez 

Jerzego Kondrackiego w „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000), położony jest na obszarze Europy Zachodniej w megaregionie Region 

Karpacki (5), w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim 

i Północnym (51) w podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), makroregionie 

Pogórza Środkowobeskidzkiego (513.6) oraz mezoregionie Podgórza Dynowskiego 

(513.64):  

Podprowincja:  Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), 

Makroregion:  Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6), 

Mezoregion:  Pogórze Dynowskie (513.64).* 
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Ryc.2. Położenie fizyczno-geograficzne  
Źródło: Opracowanie własne 
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1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 

PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA 

TERENU 

 

4.1. Dotychczasowe przeznaczenie terenu 

 Ze względu na położenie geograficzne, ukształtowanie terenu i występowanie gleb o 

bardzo wysokich wskaźnikach wydajności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obszar 

opracowania posiadał i nadal ma charakter rolniczy. Niemniej jednak zachodzące obecnie 

przemiany polegające na „odchodzeniu od rolnictwa”, rozwoju innych sektorów gospodarki 

oraz występowaniu licznych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a także 

rozwoju rekreacji, obszar opracowania przybiera również charakter turystyczny. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego obszar 

objęty II-gą częściową zmianą *3)oraz III zmianą* studium znajduje się w paśmie centralnym 

z aglomeracją rzeszowską, która należy do obszaru funkcjonalnego koncentracji 

intensywnych procesów urbanizacyjnych. Istotnym aspektem takiego przeznaczenia jest 

najlepsza w województwie dostępność komunikacyjna, która uległa dalszej poprawie 

w związku z budową odcinka autostrady A4 Rzeszów – Jarosław (odcinek jest już 

w użytkowaniu), stanowiącego wewnętrzne pasmo przyspieszonego rozwoju. 

 

4.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu 

W dotychczasowym zagospodarowaniu terenu na obszarze objętym II-gą częściową 

zmianą studium zauważa się dominujący udział gruntów rolnych, co jest charakterystyczne 

dla gmin wiejskich z wysokim udziałem najlepszych gleb (grunty I-III klasy bonitacyjnej). Na 

obszarze opracowania nie występują duże, zwarte kompleksy leśne, a największy udział 

lasów i gruntów leśnych charakteryzuje sołectwo Kraczkowa. Pozostałe formy użytkowania 

stanowią niewielki odsetek, przy czym wśród pozostałych form zagospodarowania dominują 

grunty zabudowane i zurbanizowane. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne. 

 

*3) W dotychczasowym zagospodarowaniu terenu na obszarze objętym III zmianą 

studium dominuje zabudowa przemysłowo-usługowa, należąca do rozwijającej się na tym 

obszarze aktywności gospodarczej wraz z obszarami zieleni nieurządzonej oraz ruinami 

budynku mieszkalnego będącego częścią dawnej zabudowy zagrodowej.* 
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4.3. Struktura osadnicza 

Znaczna powierzchnia obszaru objętego  II-gą częściową zmianą studium pokryta 

jest użytkami rolnymi. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe przyczyniły się do powstania dość 

równomiernie rozłożonej sieci osadniczej.  

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. średnia gęstość zaludnienia na terenie sołectw 

objętych niniejszą zmianą studium wynosiła odpowiednio: Sonina – 363 osoby/km2, Rogóżno 

– 253 osoby/km2, Głuchów – 245 osób/km2 oraz Kraczkowa – 206 osób/km2. 

 

*3) Ze względu na brak występowania mieszkańców w obszarze III zmiany studium, 

gęstość zaludnienia dla tego obszaru nie jest podawana.* 

 

Występująca na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium zabudowa w 

większości stanowi zabudowę mieszkaniową zagrodową oraz jednorodzinną wolnostojącą. 

Uzupełniającą formę zabudowy stanowi zabudowa willowa, zlokalizowana głównie w 

północnej części gminy, przy drodze krajowej nr 94 i linii kolejowej. W sąsiedztwie terenów 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo obserwuje się również zabudowę turystyczną, 

związaną z obsługą turystów, m.in. zabudowa letniskowa, gastronomiczna oraz rekreacyjna. 

Obszar opracowania urozmaicają znajdujące się w ewidencji zabytków założenia folwarczne, 

domy, kościoły, kapliczki, młyny i fortyfikacje, dające świadectwo tradycji i historii regionu. 

 

*3) Występująca na obszarze objętym III zmianą studium zabudowa stanowi budynki 

przemysłowo-usługowe, w tym również magazyny. Dodatkowo na działce o numerze 

ewidencyjnym 551 znajdują się ruiny budynku mieszkalnego, będącego częścią dawnej 

zabudowy zagrodowej.* 

4.3.1. Tereny mieszkaniowe 

Miasto Łańcut stanowi ośrodek administracyjny gminy, z którego rozchodzą się drogi 

łączące je z sołectwami objętymi niniejszą zmianą studium. Zabudowa mieszkaniowa 

zlokalizowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wszystkie ośrodki na obszarze 

opracowania posiadają charakter wiejski, gdzie dominuje zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna wolnostojąca.  

W przeważającej części obszaru opracowania układ przestrzenny wsi przybrał formę 

wielodrożnic o zabudowie mieszkaniowej dość rozproszonej, która powstała wzdłuż kilku 

ciągów komunikacyjnych. Na obszarze opracowania występuje także widlica (Rogóżno) o 

zabudowie zwartej, skoncentrowanej wokół kilku ciągów komunikacyjnych rozwidlających się 

w kształcie litery V i połączonych krótkimi przecznicami. 
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*3) W granicach objętych III zmianą studium, brak jest zamieszkanych terenów 

mieszkaniowych.* 

4.3.2. Tereny usługowe 

Usługi publiczne (w tym administracji), usługi oświaty, służby zdrowia, 

bezpieczeństwa publicznego oraz kultury w większości przypadków zlokalizowane są poza 

obszarem objętym II-gą częściową zmianą studium. 

Wśród jednostek świadczących usługi publiczne dla obszaru opracowania znajdują 

się Urząd Gminy Łańcut oraz Ośrodki Kultury i Biblioteki Publiczne działające we wszystkich 

sołectwach zlokalizowanych na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium. 

Bezpieczeństwo publiczne zapewnia policja – Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, straż 

pożarna – trzy jednostki OSP zlokalizowane na obszarze opracowania: w Głuchowie, 

Kraczkowej, Rogóżnie. Na obszarze opracowania znajduje się jeden ośrodek zdrowia 

zlokalizowany w Kraczkowej, a mieszkańcy mają możliwość zakupu lekarstw w dwóch 

aptekach zlokalizowanych na obszarze opracowania – jednej w Kraczkowej i jednej w 

Rogóżnie. 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium zlokalizowane są następujące 

placówki oświatowe i wychowania przedszkolnego: 2 przedszkola publiczne Kraczkowa i 

Sonina oraz 4 zespoły szkół zlokalizowane we wszystkich sołectwach objętych 

opracowaniem – Głuchów, Kraczkowa, Rogóżno i Sonina. 

 W Łańcucie swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zapewniający 

pomoc społeczną dla mieszkańców obszaru opracowania. W sołectwach objętych II-gą 

częściową zmianą studium znajdują się parafie, w tym parafia pw. Wniebowstąpienia w 

Głuchowie, parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej, parafia pw. Św. Józefa w 

Rogóżnie oraz obiekty sakralne – kościoły i kaplice. 

 

*3) W granicach objętych III zmianą studium, obszary usługowe występują wyłącznie 

w ramach istniejącej zabudowy produkcyjno-usługowej.* 

4.3.3. Tereny zabudowy produkcyjnej 

 Z uwagi na rolniczy charakter obszaru opracowania i licznie występujące walory 

przyrodnicze, tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej stanowią niewielki odsetek 

całkowitej powierzchni obszaru objętego II-gą częściową zmianą studium.  

 Ponadto na obszarze objętym niniejszą zmianą na terenie sołectwa Głuchów 

zlokalizowany jest teren zabudowy produkcyjnej, w tym zabudowy systemami 

fotowoltaicznymi o powierzchni ok. 2,57 ha. 
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*3) W granicach objętych III zmianą studium, zlokalizowany jest zakład PPHU 

Parkieciarnia, składający się budynków aktywności gospodarczej zajmujących powierzchnię 

ok. 0,6 ha.* 

4.3.4. Tereny zieleni urządzonej i cmentarzy 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium należy do obszarów o dużym 

bogactwie przyrodniczym. Niemniej jednak na obszarze opracowania znajdują się nieliczne 

tereny zieleni urządzonej.  

Na szczególną uwagę zasługuje miejsce pamięci narodowej „Korczak-lasek”. Jest to 

niewielki obszar leśny zlokalizowany wśród pól uprawnych, pomiędzy drogą a torami 

kolejowymi, w którym znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową. W czasie okupacji Niemcy 

dokonali w tym miejscu egzekucji kilkunastu osób, które prawdopodobnie były osadzonymi 

tarnowskiego więzienia. W 1945 roku ciała zamordowanych przeniesiono na cmentarz w 

Łańcucie. Obecnie miejscem tym opiekuje się młodzież ze szkoły podstawowej w Głuchowie.  

W Głuchowie planowana jest również realizacja parku wiejskiego, którego lokalizacja 

będzie obejmowała m.in. istniejący lasek grądowy. Obszar ten został wyznaczony w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i obejmie 

powierzchnię około 0,95 ha. 

Na obszarze sołectw Głuchów i Rogóżno znajdują się cmentarze, których obecna 

powierzchnia jest niewystarczająca ze względu na brak miejsc pochówku. W związku z tym 

przewiduje się powiększenie tych cmentarzy. Obecny i planowany zasięg cmentarzy 

wskazano na rysunku studium. 

 

*3) W granicach objętych III zmianą studium, nie występują tereny zieleni urządzonej 

i cmentarzy.* 

 

4.3.5. Tereny usług turystycznych 

Różnorodność potrzeb turystów i możliwości ich spełnienia powodują, iż charakter 

i jakość usług turystycznych muszą być zróżnicowane. Wśród obszarów objętych niniejszą 

zmianą studium największe walory przyrodnicze i rekreacyjne występują na obszarze wsi 

Kraczkowa. Na jej atrakcyjność turystyczną wpływa także dogodna komunikacja (bliskość 

drogi krajowej, drogi wojewódzkiej oraz bliskość Rzeszowa i Łańcuta), która jest głównym 

czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki, w tym turystyki weekendowej. 

Oferta turystyczna gminy wiejskiej Łańcut na obszarze opracowania opiera się przede 

wszystkim na walorach wypoczynkowych (niski stopień urbanizacji, cisza, walory estetyczne 
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krajobrazu, warunki do uprawiania czynnego wypoczynku), krajoznawczych (specyficzne 

zespoły krajobrazowe i osobliwości przyrody, kultura ludowa, obiekty zabytkowe, pamiątki 

historyczne i przejawy współczesnych osiągnięć człowieka)  oraz specjalistycznych 

(elementy i cechy środowiska, które umożliwiają uprawianie turystyki kwalifikowanej, np. 

turystyka piesza, jeździectwo, myślistwo, wędkarstwo). 

Rolnicze tradycje z jednej strony i nowe kierunki rozwoju obszarów objętych niniejszą 

zmianą studium z drugiej strony, przyczyniły się do wzrostu popularności agroturystyki. Na 

obszarze opracowania funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne, w tym dwa w Głuchowie i 

gospodarstwo agroturystyczne „FOLWARK” w Kraczkowej. Ponadto na obszarze objętym 

niniejszą zmianą studium funkcjonuje zaplecze gastronomiczne, w skład którego wchodzą 

Karczma „Pod Strzechą”, restauracja „Sezam”, restauracja „Paola” w Kraczkowej oraz 

klubokawiarnia „BOSS” w Rogóżnie. Zarządzanie rozwojem turystycznym oraz właściwą 

obsługę klientów i ruchu turystycznego zapewnia Punkt Informacji Turystycznej 

zlokalizowany w Kraczkowej. 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium przebiegają dwie trasy 

rowerowe: 

 Trasa Rowerowa: Handzlówka - Cierpisz - Kraczkowa - Albigowa - Handzlówka 

Malownicza trasa o długości około 30 km. Rozpoczyna się w centrum Handzlówki i 

biegnie na południe ku trudnemu, kamienistemu odcinkowi trasy prowadzącemu do 

miejscowości Cierpisz Górny, następnie przez teren Kraczkowej na szczyt wzgórza Maria 

Magdalena, skąd zawraca i łagodnym zjazdem prowadzi do centrum Albigowej ponownie 

ku Handzlówce i kończy się w punkcie startowym. 

 Trasa rowerowa: Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży (Grunwald - Wzgórze 

Magdalenka - Cierpisz – Grunwald) 

Trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych o długości 15,5 

km. Podzielona jest na 4 odcinki, a trasę wyznaczają kapliczki, krzyże, zabytkowe 300-

letnie dęby, kościółek, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kultury i punkty widokowe.  

 

*3) W granicach objętych III zmianą studium, brak terenów usług turystycznych.* 
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Ryc.3. Mapa turystyczna gminy Łańcut 
Źródło: Album „Gmina Łańcut w sercu Podkarpacia”, wydanie - UG Łańcut 

 

 

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU 

PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium nowopowstałe tereny 

zabudowy mieszkaniowej lokalizowane są głównie w sąsiedztwie już istniejącej zabudowy. 

Wraz z rozwojem przestrzennym obszaru objętego niniejszą zmianą studium w ostatnich 

latach zaznaczył się wyraźny wzrost zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi 

pod zabudowę przez osoby zamieszkujące ośrodki miejskie oraz gminy ościenne, 

szczególnie północno-wschodnia część obszaru opracowania, która stanowi sypialnię dla 

miast Łańcuta i Rzeszowa. 

Na obszarze opracowania w pierwszej kolejności pod zabudowę przeznaczane są 

obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach 

jednostek osadniczych, a dopiero w dalszej - obszary w najwyższym stopniu przygotowania 
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do zabudowy (obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej 

oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej oraz sieci i 

urządzenia telekomunikacyjne, adekwatne dla nowej, planowanej zabudowy). Wyboru 

nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę gminy dokonuje się 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. 

Przyjęte rozwiązania zapewniają zatem ochronę ładu przestrzennego, zachowują 

harmonię przestrzenną oraz odpowiednią skalę i proporcje zabudowy. Należy także 

pamiętać o wyposażeniu nowych obszarów w niezbędną infrastrukturę techniczną 

podnoszącą jakość życia mieszkańców, co szczególnie skłania władztwo gminne do 

rozbudowy istniejących układów przestrzennych zamiast tworzenia nowych 

 

*3) Obszar III zmiany studium zlokalizowany jest w graniach obszaru zwartej 

zabudowy miejscowości Handzlówka. Wieś wyposażona jest we wszystkie media, a działki 

objęte zmianą posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Poszerzenie kompleksu 

zabudowy przemysłowo-usługowej jest wyborem gwarantującym maksymalne wykorzystanie 

niezagospodarowanych jeszcze działek sąsiednich, który przyczynia się do wzrostu czynnika 

intensywności zabudowy produkcyjnej proporcjonalnego do skali miejscowości. Tak przyjęte 

rozwiązania projektowe zapewniają utrzymanie ładu przestrzennego oraz przyczyniają się 

do kumulacji zabudowy tej samej funkcji w ściśle wyznaczonym obszarze.* 

 

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, 

W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW 

WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO 

 

6.1. Stan środowiska 
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6.1.1. Rzeźba terenu  

Część nizinna gminy zlokalizowana w obrębie Kotliny Sandomierskiej (sołectwa 

Sonina, Głuchów, Rogóżno oraz część Kraczkowej) charakteryzuje się słabo urozmaiconą 

rzeźbą terenu, miejscami tylko pofalowaną, o średnich wysokościach 150 – 250 m n.p.m. 

Część pogórska (do której należy południowa część Kraczkowej) charakteryzuje się 

urozmaiconą rzeźbą terenu tworzoną przez pasma wzgórz przebiegających z północnego - 

zachodu na południowy - wschód. Średnia wysokość terenu wynosi 350 – 420 m n.p.m. W 

sołectwach objętych zmianą Studium wysokości bezwzględne wahają się od 180 m do 380 

m n.p.m. 

Tereny objęte niniejszą zmianą studium położone są w obrębie trzech jednostek 

fizycznogeograficznych – Pradoliny Karpackiej, Pogórza Karpackiego i Pogórza 

Dynowskiego.  

Głuchów - północna część miejscowości ma charakter równinny, natomiast w części 

południowej dominuje krajobraz pagórkowaty, ze wzgórzami lessowymi, z których najwyższe 

wzniesienie posiada wysokość 232 m n.p.m. Z południa na północ przez wieś przepływa 

rzeka Sawa, po obu stronach, której rozciąga się szeroka dolina. Na jej obszarze oraz przy 

drodze krajowej nr 94, przy drodze powiatowej i drogach gminnych rozlokowana jest 

zabudowa. We wschodniej części wsi, na potoku Granicznym znajduje się zbiornik 

rekreacyjny o powierzchni lustra wody 3,9 ha i maksymalnej wysokości piętrzenia ok. 3,5 m. 

Sonina - z południa na północ przez wieś przepływa rzeka Sawa, po obu stronach 

której rozciąga się szeroka dolina. Na jej obszarze przy drodze powiatowej i drogach 

gminnych rozlokowana jest zabudowa. W otoczeniu obniżenia dolinnego dominuje krajobraz 

wzgórz lessowych, które w części południowo-wschodniej i zachodniej osiągają wysokość 

240 m n.p.m.  

Kraczkowa – ukształtowanie powierzchni ma charakter wyżynny. Przez wieś 

przebiega kotlina o płaskiej powierzchni. Po obu stronach kotliny teren jest pofałdowany. 

Najwyższe wzniesienie leżące na północ od centrum wsi ma 280 m n.p.m., po północno - 

wschodniej stronie na pograniczu z Wysoką - 220 m n.p.m., południowa strona w pobliżu 

wzgórza „Magdalenki” ma 380 m n.p.m., a w zachodniej części najwyższe wzniesienie ma 

240 m n.p.m. Przez środek kotliny przebiega droga powiatowa. 

Rogóżno – północna część miejscowości ma charakter równinny, natomiast w części 

południowej dominuje krajobraz pagórkowaty, ze wzgórzami lessowymi z których najwyższe 

wzniesienie posiada wysokość 240 m n.p.m. Na terenie wsi znajduje się zbiornik wodny 

Święte Jezioro o powierzchni lustra wody 3,50 ha. 
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*3) Na obszarze III zmiany Studium, średnia wysokość terenu wynosi 350 – 420 m 

n.p.m., a wysokości bezwzględne wahają się od 250 m do 270 m n.p.m. Obszar zmiany 

opada w kierunku wschodnim do doliny Sawy.* 

 

6.1.2. Budowa geologiczna 

Obszary *3) II częściowej* zmiany oraz *3) III zmiany* Studium, leżą w obrębie 

Zapadliska Przedkarpackiego, stanowiącego tektoniczną nieckę wypełnioną 

trzeciorzędowymi osadami pochodzenia morskiego. Wykształcone są one w stropie jako iły 

krakowieckie w postaci iłów pylastych lokalnie piasków pylastych i iłołupków. Występują one 

w obrębie Pradoliny Podkarpackiej na głębokości 8 – 14 m, w obrębie Podgórza 

Rzeszowskiego na głębokości 18 – 35 m. Osady mioceńskie są z kolei przykryte osadami 

czwartorzędowymi, które w spągu wykształcone są przeważnie jako osady wodno-

lodowcowe o zróżnicowanej miąższości. Na ich dnie przeważnie występuje seria osadów 

żwirowo – piaszczystych, które przykrywają gliny zwałowe z domieszką otoczaków, z 

wkładkami piasków o różnym składzie granulometrycznym. Wymienione wyżej grunty 

nawzajem się przewarstwiają, tworząc soczewki o różnej miąższości. Kompleks tych gruntów 

osiąga miąższość 3 – 6 m. Na osadach wodno-lodowcowych, w obrębie Pradoliny 

Podkarpackiej rzeka Wisłok zakumulowała osady w postaci mad rzecznych, przykrywających 

przemyte i przemieszczone osady piaszczysto – żwirowe. W obrębie starorzeczy, w tym 

większych dolin bocznych (np. doliny Sawy przepływającej przez Głuchów i Soninę) wśród 

mad rzecznych występują soczewki gruntów organicznych, w postaci namułów organicznych 

o różnej miąższości. W obrębie Podgórza Rzeszowskiego osady wodno-lodowcowe 

przykrywają osady eoliczne – lessy o znacznej miąższości, wykształcone w postaci pyłów lub 

glin lessopodobnych. Miąższość tych osadów lokalnie przekracza 20 m.  



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
26 

 

 

Ryc.4. Mapa geologiczna  
Źródło: Opracowanie własne 
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6.1.3. Gleby 

W obszarze II-giej częściowej zmiany Studium występują gleby powstałe z różnego 

rodzaju skał macierzystych, co powoduje zróżnicowanie typów gleb. W obrębie Pradoliny 

Podkarpackiej z utworów aluwialnych, współczesnych i starych rzecznych terasów 

aluwialnych wytworzyły się mady brunatne, lokalnie glejowe, wytworzone z pyłów 

całkowitych, glin, lokalnie piasków gliniastych. Najlepsze z nich, zwięzłe o głębokim poziomie 

próchnicznym do 35 cm, dobrych właściwościach fizycznych i właściwym uwilgotnieniu oraz 

słabo kwaśnym lub obojętnym odczynie zaliczane są do II – III klasy bonitacyjnej. Są to gleby 

zasobne w składniki pokarmowe, łatwo przyswajalne dla roślin. Na glebach omawianego 

regionu można uprawiać wszystkie nawet najbardziej wymagające rośliny, łącznie z 

warzywami, uzyskując dość wysokie plony. W obrębie Podgórza Rzeszowskiego występują 

gleby brunatne, wyługowane i pseudobielicowe wytworzone z lessów, czarnoziemy 

zdegradowane i deluwialne. Są to gleby o bardzo dobrej i dobrej jakości, odznaczającej się 

dobrym lub średnim stopniem kultury. Nie ma tu żadnych ograniczeń w doborze roślin 

uprawnych.  

Z uwagi na zróżnicowanie rzeźby terenu zagrożeniem dla gleb jest erozja wodna. 

Znaczna część stoków o nachyleniu ponad 12 % jest intensywnie erodowana. Efektem tego 

jest postępująca degradacja gleb, duże rozczłonkowanie i rozcinanie stoków wąwozami 

lessowymi, powstającymi wzdłuż polnych dróg. Ochroną przed intensywnymi procesami 

erozyjnymi jest stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych, polegających na równoległym do 

poziomic prowadzeniu prac polowych, zachowaniu skarp miedzowych, zadrzewień i 

zakrzewień śródpolnych na skarpach i zboczach dolin wciosowych, spełniających rolę 

glebochronną. Procesy erozyjne szczególnie przybierają na intensywności w jesieni i 

wczesną wiosną, gdy pola uprawne pozbawione są roślinności. 

*3) III zmiana Studium zlokalizowana jest w obrębie Podgórza Rzeszowskiego, 

a występujące na tym obszarze gleby to gleby brunatne, wyługowane i pseudobielicowe 

wytworzone z lessów, czarnoziemy zdegradowane i deluwialne. Gleby w stanie naturalnym 

występują na tym obszarze tylko na ograniczonej powierzchni, gdyż są to tereny częściowo 

zabudowane.*  

 

 

6.1.4. Wody 

Wody podziemne 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3) oraz III zmianą* studium wody 

podziemne występują w zbiornikach usytuowanych w obrębie zróżnicowanych pięter 
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hydrologicznych w zależności od rodzaju skał macierzystych, podłoża i rzeźby terenu. 

Występują tu trzy obszary wód podziemnych: teren Pradoliny Podkarpackiej (o jednolitym, 

zasobnym poziomie wód aluwialnych), Pogórze Rzeszowskie (o jednolitym poziomie wód) 

oraz Pogórze Dynowskie (o niejednolitym, mało zasobnym poziomie wód występującym na 

różnych głębokościach). 

 Zasoby ilościowe poziomów wodonośnych są dość zasobne, w związku z czym 

wykonano na nich studnie głębinowe, a wody są wykorzystywane do celów bytowych. 

Zasilanie wód odbywa się przez bezpośrednią infiltrację z opadów atmosferycznych oraz 

wód powierzchniowych.  

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych obowiązującym w latach 

2016-2021 obszar II-giej częściowej zmiany studium znajduje się w granicach JCWPd 153: 

 Powierzchnia: 1492,2 km2, 

 Region: Górnej Wisły, 

 Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIII – 

przedkarpacki, XIV – karpacki, 

 Głębokość występowania wód słodkich: 0-60 m. 

 

Tab.2. Charakterystyka JCWPd na obszarze opracowania  

Nazwa kod 
Stan 

ogólny 
status 

obowiązujące 
cele 

środowiskowe 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

odstępstwa presje 
Termin 

osiągnięcia 
celów 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

jcwp znajduje 
sie w wykazie 

obszarów 
chronionych 

153 PLGW2000153 dobry 
Nie 
dotyczy 

dobry stan 
chemiczny 
dobry stan 
ilościowy 

niezagrożona - - - - 

Rezerwaty: 
Zabłocie, Bór, 
Zmysłówka, 
Husówka, 
Lisia Góra. 
Sieć Natura 
2000 - 
specjalne 
obszary 
ochrony 
siedlisk: 
PLH180043 
Mrowle Łąki, 
PLH180025 
Nad 
Husowem, 
PLH180030 
Wisłok 
Środkowy z 
Dopływami, 
PLH180012 
Ostoja 
Przemyska, 
PLH180020 
Dolina 
Dolnego Sanu. 
Sieć Natura 
2000 - obszary 
specjalnej 
ochrony 
ptaków: 
PLB180005 
Puszcza 
Sandomierska, 
PLB180001 
Pogórze 
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Przemyskie 

 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Na obszarze opracowania zlokalizowany jest fragment Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych – GZWP nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. Jest to utwór 

czwartorzędowy związany z doliną rzeczną Wisłoka, zalegający w piaszczysto-żwirowej 

warstwie wodonośnej w ośrodku porowym. Jego fragment zlokalizowany jest w północno – 

wschodniej części gminy i obejmuje sołectwa Głuchów, Sonina, Rogóżno, których dotyczy 

niniejsza zmiana studium. Jest to największa obszarowo warstwa wodonośna województwa 

podkarpackiego. Zbiornik zaliczony jest do wód gruntowych płytkiego krążenia, co powoduje 

jego podatność na degradacje. Dla zbiornika wyznaczono strefy ochrony sanitarnej ONO 

(obszar najwyższej ochrony) oraz OWO (obszar wysokiej ochrony) o łącznej powierzchni 

3023 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 576 000 m3/dobę, a średnia 

głębokość ujęć wody to 10 – 30 m. 

Tab.3. Charakterystyka GZWP na obszarze opracowania  

Nr 

GZWP 

Nazwa 

zbiornika 

Powierzchnia 

całkowita w km
2 

Wiek 
Typ 

zbiornika 

Średnia 

głębokość 

ujęć [m] 

Zasoby 

[tys.m
3
/d] 

GZWP ONO + OWO 

425 
Dębica – 
Stalowa Wola – 
Rzeszów 

2194 3023 QDK Porowy 10 – 30 576 

 

 

*3) Obszar III zmiany studium znajduje się poza granicami Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych.*  
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Ryc.5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Służby Hydrologicznej 
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Wody powierzchniowe 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium posiada dość dobrze rozwiniętą sieć 

hydrograficzną. Na obszarze opracowania występują zarówno wody płynące, zbiorniki 

sztuczne i naturalne, jak i tereny podmokłe. Obszar opracowania należy do zlewni Wisłoka, 

przepływającego w niewielkiej odległości (ok. 2 – 3 km) od północnej granicy gminy. Sieć 

hydrograficzna obszaru opracowania składa się z cieków: Sawa, potok Graniczny i 

Kraczkowski oraz ich bezimienne dopływy otoczone łęgami z topolami, olchami i wierzbami i 

system rowów melioracyjnych odwadniających tereny podmokłe.  

Rzeka Sawa bierze swój początek w Handzlówce, przepływa przez Albigową, 

Wysoką, a następnie przepływa przez sołectwa objęte niniejszą zmianą studium: Soninę i 

Głuchów, odbierając wody z ich dopływów – bezimiennych potoków odwadniających ten 

teren. Powyżej Wysokiej zasilana jest wodami potoku Kraczkowskiego, który swoją nazwę 

wziął od miejscowości, przez którą przepływa – Kraczkowej. Potok Kraczkowski posiada 

silnie rozbudowaną sieć dopływów odwadniających teren Pogórza.  

Potok Graniczny rozpoczyna swój bieg w Soninie, a następnie przepływa wzdłuż 

wschodniej granicy wsi Głuchów. 

Na obszarze opracowania nie występują duże zbiorniki wodne, niemniej jednak 

znajduje się tu kilka mniejszych zbiorników urozmaicających krajobraz. W starym korycie 

Sawy, na terenie Soniny utworzony został zalew o powierzchni lustra wody 1,35 ha i 

pojemności 14,1 tys. m3 pełniący funkcje rekreacyjne, w tym wędkarskie. 

W południowej części wsi Rogóżno znajduje się Jezioro Święte o powierzchni 3,5 ha, 

utworzone w naturalnej niecce terenowej na wysoczyźnie lessowej. Dawniej jezioro było 

zasilane polnymi strumykami, obecnie systematycznie wysycha wskutek melioracji gruntów. 

Jezioro posiada płaskie, niezalesione brzegi, bogatą szatę roślinną i charakteryzuje się 

występowaniem licznych gatunków ptactwa wodnego i ryb, w związku z tym miejsce to jest 

chętnie odwiedzane przez wędkarzy. 

W północno-wschodniej części sołectwa Głuchów utworzono na potoku zbiornik 

rekreacyjny ze stanowiskami wędkarskimi. Powierzchnia lustra wody wynosi 3,9 ha, a 

maksymalna wysokość piętrzenia – 3,5 m. Pojemność zbiornika wynosi 64,5 tys. m3. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

przewidywana była realizacja inwestycji polegającej na budowie zbiornika małej retencji 

„Rogóżno” w obrębie Rogóżno. Na terenie gminy nie planuje się jednak realizacji tego 

przedsięwzięcia, a zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego w tym zakresie uległy dezaktualizacji. 
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Obszar opracowania położony jest w granicach jednostek planistycznych 

gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

 Sawa, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły (GW0822) w 

obszarze dorzecza Wisły; status – silnie zmieniona część wód; zły stan; niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, 

 Malawka (Młynówka), która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły 

(GW0822) w obszarze dorzecza Wisły, status – naturalna część wód, stan – zły, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego; 

 Stary Wisłok, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły (GW0822) 

w obszarze dorzecza Wisły, status – naturalna część wód, stan – zły, niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego; 

 Mikośka, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły (GW0822) w 

obszarze dorzecza Wisły, status – silnie zmieniona część wód, stan – zły, niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego; 

 Kosinka, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły (GW0822) w 

obszarze dorzecza Wisły; status – naturalna część wód; zły stan; niezagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, 

 Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego 

Górnej Wisły (GW0822) w obszarze dorzecza Wisły; status – silnie zmieniona część wód; 

zły stan; niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego; 

 Strzyganka, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły (GW0822) 

w obszarze dorzecza Wisły, status – silnie zmieniona część wód, stan – zły, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego; 

 Nowosiółka, która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły (GW0822) 

w obszarze dorzecza Wisły, status – silnie zmieniona część wód, stan – zły, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. 

 



 

Tab.4. Charakterystyka JCWP na obszarze opracowania  

Nazwa kod 
Stan 

ogólny 
status 

obowiązujące 
cele 

środowiskowe 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

odstępstwa presje 
Termin 

osiągnięcia 
celów 

Uzasadnienie odstępstwa 

jcwp znajduje 
się w wykazie 

obszarów 
chronionych 

Sawa RW200016226769 zły 

Silnie 
zmieniona 
część wód 
(SZCW) 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 4(4) - 1 nierozpoznana 2021 

Brak możliwości technicznych. 
W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji 
mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. 
Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania 
przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie 
przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie 
krajowym: utworzenie krajowej 
bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, 
opracowanie dobrych praktyk 
w zakresie robót 
hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z 
ustaleniem zasad ich 
wdrażania oraz opracowanie 
krajowego programu 
renaturalizacji wód 
powierzchniowych. 

TAK 
PLH180025 
Nad Husowem 

Malawka 
(Młynówka) 

RW20006226594 dobry 
Naturalna 
(NAT) 

dobry stan 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

niezagrożona -  - - BRAK 

Stary Wisłok RW200017226749 zły 
Naturalna 
(NAT) 

dobry stan 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 
4(4) - 1, 4(4) 
- 2 

nierozpoznana 2021 

Brak możliwości technicznych 
oraz dysproporcjonalne 
koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i 
związany z tym brak 
możliwości wskazania 
przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest 

BRAK 
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możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek 
działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W 
związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające 
na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu 
ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku 
potwierdzenia złego stanu po 
2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na 
celu rozpoznanie jego 
przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na 
racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i 
zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

Mikośka RW200016226756 zły 

Silnie 
zmieniona 
część wód 
(SZCW) 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 4(4) - 1 
Gospodarka 
komunalna 

2021 

Brak możliwości technicznych. 
W zlewni JCWP występuje 
presja komunalna. W 
programie działań 
zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki 
ściekowej, które są 
wystarczające, aby 
zredukować tą presję w 
zakresie wystarczającym dla 
osiągnięcia dobrego stanu. Z 
uwagi jednak na czas 
niezbędny dla wdrożenia 
działań, a także okres 
niezbędny aby wdrożone 
działania przyniosły wymierne 
efekty, dobry stan będzie mógł 
być osiągnięty do roku 2021. 

BRAK 

Kosinka RW200016226789 zły 
Naturalna 
(NAT) 

dobry stan 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 
4(4) - 1, 4(4) 
- 2 

nierozpoznana 2021 

Brak możliwości technicznych 
oraz dysproporcjonalne 
koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i 
związany z tym brak 

BRAK 
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możliwości wskazania 
przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest 
możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek 
działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W 
związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające 
na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu 
ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku 
potwierdzenia złego stanu po 
2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na 
celu rozpoznanie jego 
przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na 
racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i 
zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

Wisłok od 
Starego 
Wisłoka do 
ujścia 

RW20001922699 zły 

Silnie 
zmieniona 
część wód 
(SZCW) 

dobry potencjał 
ekologiczny; 
możliwość 
migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku cieku 
istotnego - 
Wisłok od ujścia 
do Starego 
Wisłoka 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 4(4) - 1 nierozpoznana 2021 

Brak możliwości technicznych. 
W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji 
mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. 
Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania 
przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie 
przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu zapewni 
realizacja działań na poziomie 
krajowym: utworzenie krajowej 
bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej 
analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, 
opracowanie dobrych praktyk 
w zakresie robót 

BRAK 
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hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z 
ustaleniem zasad ich 
wdrażania oraz opracowanie 
krajowego programu 
renaturalizacji wód 
powierzchniowych. 

Strzyganka RW200016226898 zły 
Naturalna 
(NAT) 

dobry stan 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 
4(4) - 1, 4(4) 
- 2 

nierozpoznana 2021 

Brak możliwości technicznych 
oraz dysproporcjonalne 
koszty. Z uwagi na niską 
wiarygodność oceny i 
związany z tym brak 
możliwości wskazania 
przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu brak jest 
możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i 
wdrożenie jakichkolwiek 
działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W 
związku z tym w JCWP 
zaplanowano działanie mające 
na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu 
ekologicznego – 
przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku 
potwierdzenia złego stanu po 
2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na 
celu rozpoznanie jego 
przyczyn. Takie etapowe 
postępowanie pozwoli na 
racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i 
zapewnienie ich wymaganej 
skuteczności. 

BRAK 

Nowosiółka 
RW200016226892
9 

zły 

Silnie 
zmieniona 
część wód 
(SZCW) 

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

niezagrożona - - - - BRAK 
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Ryc.6. Cieki powierzchniowe, zbiorniki wodne 
Źródło: Opracowanie własne
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*3) Obszar III zmiany studium w całości należy do zlewni rzeki Wisłok. Na obszarze 

zmiany znajduje się rzeka Sawa. Jest to prawobrzeżny dopływ Wisłoka płynący z południa 

na północ. Rzeka Sawa wypływa w Handzlówce, następnie przepływając przez Albigową, 

Wysoką, Soninę i Głuchów zbiera po drodze mniejsze dopływy.  

Obszar III zmiany studium położony jest w granicach jednostki planistycznej 

gospodarowaniem wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Sawa, 

która stanowi scaloną część wód regionu wodnego Górnej Wisły, w obszarze dorzecza 

Wisły, posiada status (JCWP). Jej stan ogólny oceniany jako zły.* 

 

Główne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych 

Głównym źródłem zanieczyszczeń, zwłaszcza dla wód powierzchniowych, 

są niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin oraz nawozy, również bogate w związki 

azotu nawozy naturalne (gnojowica i obornik). Sporym zagrożeniem jest także 

nieuregulowana gospodarka ściekowa – niewystarczające wyposażenie w system 

kanalizacji, nieszczelne zbiorniki przydomowe i niekontrolowane zrzuty ścieków. 

 

*3) Również w granicach III zmiany studium, głównym źródłem zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych, w tym przypadku rzeki Sawy jest niewłaściwa i nieuregulowana 

gospodarka wodna.* 

 

6.1.5. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne obszaru opracowania determinowane są głównie przez dwa 

czynniki: geograficzny wynikający z lokalizacji obszaru opracowania w środkowej Europie i 

położenia w obrębie regionu karpackiego oraz czynnik cyrkulacyjny związany z ruchami 

morskich, arktycznych i kontynentalnych mas powietrza, przy czym na obszarze objętym 

niniejszą zmianą studium przeważają wpływy klimatu kontynentalnego. 

 Obszar opracowania charakteryzuje się mniej korzystnymi niż południowa część 

gminy warunkami klimatycznymi. Ze względu na swoje usytuowanie obszar sołectw objętych 

zmianą studium cechuje się jednak znaczną zmiennością warunków pogodowych. Wiosna 

jest późna i stosunkowo krótka, lato długie (czas trwania lata 95 dni), jesień krótka i ciepła, a 

zima długa (czas trwania zimy 92 dni) i chłodna z pokrywą śnieżną zalegającą przez ok. 80 

dni w roku. Średnia temperatura w ciągu roku jest dość wysoka i wynosi 7,5ºC, przy czym na 

wypukłych formach terenu wzrasta. Najchłodniejszym miesiącem w przebiegu rocznym jest 

styczeń (-3,5ºC), a najcieplejszym – lipiec (18,0ºC). Na obszarze tym rejestruje się znaczną 

liczbę dni gorących (dni, w których temperatura maksymalna > 25ºC), liczba dni 
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pochmurnych (zachmurzenie powyżej 8 dni) wynosi 110 dni, a przymrozki pojawiają się 

sporadycznie we wrześniu i październiku oraz często w listopadzie. Okres wegetacji 

przypada na miesiące od kwietnia do września. Wiatr, jego kierunki i prędkość mają bardzo 

duży wpływ na formowanie się topoklimatu i jego zmienność. Na obszarze zmiany studium 

dominuje wiatr z kierunków zachodnich, stanowiący ponad 20 % sumy wszystkich kierunków 

wiatru. W ciągu roku notuje się około 20% cisz, czyli dni bezwietrznych. Roczna suma 

opadów wynosi około 700 mm, przy czym największe opady notowane są w lipcu (ok. 100 

mm), a najmniejsze w lutym. Średnie usłonecznienie w Karpatach wynosi 1300 – 1400 

godzin rocznie. Średnie roczne zachmurzenie wynosi około 65%, przy czym zmienia się ono 

w ciągu roku osiągając najniższe wartości we wrześniu i najwyższe w grudniu. Na obszarze 

opracowania ilość dni pogodnych (z zachmurzeniem poniżej 2 dni) jest niższa niż w 

pozostałej części gminy i wynosi 70 dni, co wynika z faktu lokalizacji w strefie inwersji 

dolinnych, która jest narażona na częstsze występowanie mgieł i inwersji termicznych, a w 

konsekwencji zmniejszeniem nasłonecznienia. 

Warunki topoklimatyczne uzależnione są od warunków lokalnych, takich jak rzeźba 

terenu, a głównie ekspozycja zboczy, warunki hydrogeologiczne, szata roślinna oraz 

zagospodarowanie terenu przez człowieka. Największego zróżnicowania tych warunków 

należy się spodziewać pomiędzy najwyżej wyniesionymi częściami obszaru zmiany a 

dolinami dopływów Wisłoka. Różnice temperatur pomiędzy tymi obszarami mogą dochodzić 

do kilku stopni, na korzyść terenów wyżej położonych. Grawitacyjny spływ wychłodzonego 

powietrza następuje wzdłuż dolin bocznych. Jest on niekiedy blokowany przez zwartą 

zabudowę, nasypy drogowe i kolejowe przegradzające bieg dolin. Powoduje to stagnację 

chłodnych mas powietrza powyżej przeszkód. Tereny te najczęściej narażone są na 

występowanie przymrozków i mgieł. Duży wpływ na lokalne warunki wilgotnościowe ma 

głębokość występowania wód gruntowych. Wartości wilgotności względnej nad terenami o 

płytko występującym poziomie wód gruntowych są znacznie wyższe niż nad terenami 

przyległymi. Notowane są różnice dochodzące do kilku procent. Większa wilgotność 

względna nad tymi obszarami powoduje częstsze i dłuższe zaleganie mgieł. Mgły zwłaszcza 

stagnujące są zjawiskiem bardzo niekorzystnym, gdyż utrudniają rozproszenie 

zanieczyszczeń, sprzyjają wzrostowi ich koncentracji, osłabiają promieniowanie słoneczne 

skracając czas jego trwania, sprzyjają rozwojowi bakterii i ich przenoszeniu, powodując 

znaczne pogorszenie warunków bioklimatycznych. W związku z urozmaiconą rzeźbą terenu, 

zmienną ekspozycją i nachyleniem zboczy występuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne 

nasłonecznienia. Najlepsze warunki nasłonecznienia posiadają znaczne powierzchnie o 

nachyleniu zboczy ponad 5 – 8 % o ekspozycji południowej, południowo – zachodniej i 

południowo – wschodniej. Dobre warunki posiadają zbocza południowe o mniejszym 
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nachyleniu, a następnie przeciętnymi warunkami cechują się tereny płaskie. Fragmenty 

terenu o ekspozycji północnej otrzymują mniejsze ilości energii słonecznej zwłaszcza zimą 

podczas niskich stanów słońca nad horyzontem, są one również krótko w tym okresie 

nasłonecznione. Duży wpływ na stosunki anemologiczne, szczególnie w warstwie 

przyziemnej, ma orografia terenu, pokrycie szatą roślinną oraz zabudowa, powodująca 

przesterowanie wiatrów i lokalną zmianę ich prędkości. 

Na obszarze II-giej częściowej zmiany Studium możemy wyróżnić: 

 strefy wierzchowinowe – obejmujące tereny najwyżej wyniesione, odkryte, szczególnie 

silnie nawietrzane. Są to obszary płaskowyżu wyniesionego ponad strefę inwersji 

dolinnych, o długim okresie bezprzymrozkowym i wegetacyjnym oraz o dobrej wentylacji 

naturalnej; 

 strefę doliny Wisłoka – charakteryzującą się mniej korzystnymi warunkami termicznymi i 

wilgotnościowymi. Teren narażony na częste występowanie inwersji termicznych oraz 

częstszym niż na terenach przyległych występowaniem mgieł, powodującym skrócenie 

czasu nasłonecznienia; 

 strefę stoków – tereny o bardzo zróżnicowanych warunkach topoklimatycznych, 

uzależnionych głównie od nachylenia i ekspozycji stoków. Wpływa to w bezpośredni 

sposób na sumy możliwego promieniowania słonecznego. Różnice między najlepiej i 

najgorzej nasłonecznionymi stokami dochodzą do 30 % możliwego promieniowania, 

szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Powoduje to zróżnicowanie warunków 

termicznych i wilgotnościowych, okresu zalegania pokrywy śnieżnej, szronu i rosy; 

 strefę dolin rzecznych – obejmującą dolinę Sawy i jej dopływów, głęboko wciętych, 

lokalnie podmokłych, narażonych na częste występowanie zjawisk inwersyjnych oraz 

mgieł. Doliny stanowią rynny spływu chłodnych mas powietrza z terenów wyżej 

położonych. 

 

*3) Na obszarze III zmiany Studium możemy wyróżnić następujące warunki 

topoklimatyczne:  

- strefę stoków – tereny o bardzo zróżnicowanych warunkach topoklimatycznych, 

uzależnionych głównie od nachylenia i ekspozycji stoków. Wpływa to w bezpośredni 

sposób na sumy możliwego promieniowania słonecznego. Różnice między najlepiej 

i najgorzej nasłonecznionymi stokami dochodzą do 30 % możliwego promieniowania, 

szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Powoduje to zróżnicowanie warunków 

termicznych i wilgotnościowych, okresu zalegania pokrywy śnieżnej, szronu i rosy; 

- strefę dolin rzecznych – obejmująca dolinę Sawy, głęboko wciętych, lokalnie 

podmokłych, narażonym na częste występowanie zjawisk inwersyjnych, występowanie 
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mgieł. Doliny stanowią rynny spływu chłodnych mas powietrza z terenów wyżej 

położonych.* 

 

6.1.6. Flora 

Według podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza (2008) tereny objęte 

niniejszą zmianą studium położone są w Państwie Holarktyda, obszarze Euro-syberyjskim, 

prowincji niżowo-wyżynnej (Środkowopolskiej), Dziale Wyżyn Południowopolskich (C), 

Krainie Kotliny Sandomierskiej (C.8.), Okręgu Przemysko-Rzeszowskim (C.8.7.) 

Przeworskim (C.8.7.e).  

Obszar opracowania znajduje się w strefie przejściowej między prowincją niżowo-

wyżynną a górską, dlatego też elementy niżowe przenikają się z górskimi. Jest to obszar 

niemal bezleśny, na którym jedynie w dolinach rzecznych występują fragmenty łęgów. 

Zbiorowiska roślinności nieleśnej tworzą zespoły łąk, szuwarów, torfowisk występujących w 

dolinach rzecznych, na wyższej terasie zazwyczaj w sąsiedztwie gospodarstw znajdują się 

pastwiska. Charakterystycznym elementem krajobrazu są szeregi wierzb, często 

występujące na trasie przebiegu starorzeczy oraz szpalery drzew przydrożnych. 

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej na obszarach objętych II-gą częściową 

zmianą studium (Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miejscowości Rogóżno, 

Głuchów, Sonina i Kraczkowa, Gmina Łańcut, województwo Podkarpackie, 2015) 

zidentyfikowano następujące siedliska przyrodnicze: 

 Pola uprawne (uprawy zbożowe i okopowe) 

Zbiorowiska pól uprawnych stanowią dominującą grupę na całym badanym terenie. 

Towarzyszą im pospolite zespoły chwastów częste w zespołach zbiorowisk segetalnych 

takie jak: gwiazdnica pospolita Stellaria media , rdest ptasi Polygonum aviculare, miotła 

zbożowa Apera spica-venti, poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit, perz właściwy Elymus 

repens, chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, włośnica sina Setaria pumila, 

komosa wielonasienna Chenopodium polyspermum, kurzyślad polny Anagallis arvensis, 

nawrot polny Lithospermum arvense, rumianek pospolity Matricaria chamomilla i mak 

polny Papaver rhoeas. W ich sąsiedztwie wytworzyły się czasem zbiorowiska dróg i 

przydroży, reprezentowane przez zespół życicy i rdestu ptasiego Lolio-Polygonetum 

arenastri. W skład tych płatów wchodzi życica trwała Lolium perenne, wiechlina roczna 

Poa annua, rdest ptasi Polygonum aviculare oraz perz rozłogowy Elymus repens. 

  Zbiorowiska ruderalne 

Zbiorowiska ruderalne związane są głównie z terenami zabudowanymi, drogami oraz 

linią kolejową. W obrębie zabudowań, podwórek, wydeptywanych poboczy dróg lub 
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trawników wykształcają się zespoły: Lolio – Plantaginetum, Lolio Potentilletum anserinae, 

Urtico – Malvetum, Prunello – Plantaginetum. W okolicach zabudowań wytworzyły się 

zbiorowiska nitrofilnych okrajków pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, podagrycznika 

pospolitego Aegopodiium podagraria z udziałem krwawnika pospolitego Achillea 

millefolium, kupkówki pospolitej Dactylis glomerata i rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum 

elatius. Pojawia się tam także przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis, nawłoć późna 

Solidago serotina, bylica zwyczajna Artemisia vulgaris i wrotycz pospolity Tanacetum 

vulgare. 

 Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 

Przeważają łąki kośne z klasy Molinio - Arrhenatheretea, a najczęściej występującym 

zbiorowiskiem jest zespól świeżej łąki rajgrasowej Arrhenatheretum medioeuropaeum. 

Budują go głównie trawy, wśród których spotyka się: rajgras wyniosły Arrhenatherum 

elatius, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, 

wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, wiechlina łąkowa Poa pratensis, krwawnik 

pospolity Achillea millefolium, babka lancetowata Plantago lanceolata, jaskier ostry 

Ranunculus acris, marchew zwyczajna Daucus carota, tymotka łąkowa Phleum pratens, 

kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna łąkowa 

Trifolium pratense, wyka ptasia Vicia cracca, komonica zwyczajna Lotus corniculatus, 

przełącznik ożankowy Veromca chamaedrys i mniszek pospolity Taraxacum officinale. 

Na terenach użytkowanych jako pastwiska, występujących głównie w północnej 

części miejscowości Głuchów, wytworzył się zespół pastwiskowy Lolio - Cynosuretum z 

grzebienicą pospolitą Cynosurus cristatus, życicą trwałą Lolium perenne, wierzchliną 

roczną Poa annua, koniczyną białą Trifolium repens i stokrotką pospolitą Bellis perennis. 

Na uwagę zasługuje również obecnie będąca pod ochroną częściową kukułka 

szerokolistna (Dactylorhiza majalis), której odnotowano kilkanaście osobników na łąkach 

w północnej części m. Głuchów. Łąki wilgotne związane są z dolinami większych 

potoków oraz w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych reprezentowane są 

przez zespół wilgotnej łąki ostrożeniowej. Najobficiej w omawianym zespole rosną 

ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, bodziszek 

łąkowy Geranium pratense, ostrożeń siwy Cirsium canum, jaskier ostry Ranunculus acris, 

jaskier rozłogowy Ranunculus repens, skrzyp łąkowy Equisetum pratense, koniczyna 

łąkowa Trifolium pratense i przytulia pospolita Galium mollugo. Najcenniejszy płat mokrej 

łąki reprezentującej zespół ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis odnotowano w 

północnej części Głuchowa. W skład fitocenozy wchodziły Cirsium rivulare, Polygonum 

bistorta, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Caltha palustris, 

Galium palustre, Filipéndula ulmaria Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Ranunculus 
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repens, Ranunculus auricomus, Dactylorhiza majalis, Crépis paludosa Festuca 

arundinacea, Trifolium hybridum, Iris sibirica oraz liczne turzyce (Carex gracilis, Carex 

vesicaria, Carex riparia, Carex vulpina) tworzące miejscami odrębne płaty zbiorowisk ze 

związku Magnocaricion. W miejscach wypasanych wykształciły się wilgotne zbiorowiska 

łąkowo-pastwiskowe z dominującym udziałem grzebienicy Cynosurus cristatus. Tereny 

wyżej położone zajmują wilgotne łąki z rzędu Molinietalia z wyraźną dominacją wyczyńca 

łąkowego Alopecurus pratensis oraz licznymi tymotką Phelum pratense i kłosówką 

Holcus lanatus. Znaczący udział miały też gatunki charakterystyczne dla łąk zmienno 

wilgotnych - przytulia północna Galium boreale i bukwica zwyczajna Betonica officinalis. 

 Zbiorowiska wodne, szuwarowe i bagienne 

Siedliska tego typu reprezentowane są bardzo rzadko. Na płytkich dwóch zbiornikach 

w miejscowości Głuchów występuje fragmentaryczny szuwar pałki wąskolistnej 

Typhetum angustifoliae z pałką wąskolistną Typha angustofolia, jeżogłowką gałęzistą 

Sparganium erectum, turzycą zaostrzoną Carex gracilis. Miejscami występują kępy pałki 

szerokolistnej Typha longifolia i jeżogłówki gałęzistej Sgarganium erectum i szczawiu 

tępolistnego Rumex obtusifolius. Pojedynczo pojawia się rdest ziemnowodny Polygonum 

amphibium, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, uczep trójlistkowy Bidens tripartita i 

krwawnica pospolita Lythrum salicaria. Toń wodną porasta rzęsa drobna Lemna minor i 

trójrowkowa Lemna trisulca. Na obrzeżach występuje olsza czarna Alnus glutinosa. W 

Soninie jeden zbiornik wodny porośnięty jest szuwarem pałki szerokolistnej Typhetum 

latifoliae, na obrzeżach dość zwarty turzycową dzióbkowatą Carex rostrata, turzycą lisią 

Carex vulpina, szuwar turzycowy Caricetum gracilis z turzycą zaostrzoną Carex gracilis. 

Nieco rzadziej jako składnik szuwarów występuje manna mielec Glyceria maxima i 

jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum. Wśród roślinności szuwarowej występują: 

uczep trójlistkowy Bidens tripartita, szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, karbieniec 

pospolity Lycopus europaeus i krwawnica pospolita Lythrum salicaria. 

W Rogóżnie Jezioro Święte zajmuje bezodpływowe zagłębienie wśród pól 

uprawnych. Lustro wody otoczone jest szuwarem pałki szerokolistnej i manny mielec na 

brzegach występuje szuwar mózgowy. Od strony wschodniej i południowo - wschodniej 

omawiany obszar otoczony jest wąskim pasem zarośli łozowych z szuwarem turzycy 

zaostrzonej, wierzbą kruchą i szarą, brzozą brodawkowatą, topolą białą i osiką. Wśród 

roślinności wodnej występuje jeżogłówka gałęzista Sparoanium erectum, manna mielec 

Glyceria maxima, pałka szerokolistna Typha latifolia i oczeret jeziorny Schoenoplectus 

lacustris. Wśród szuwaru występuje: żabieniec babka wodna Alisma plantago - aquatica, 

rdest ziemnowodny Polygonum amphibium, karbieniec pospolity Lycopus europeus i 

uczep trój listkowy Bidens tripartita. Rzęsa drobna Lemna minor tworząca zbiorowisko 
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Lemno - Spirodeletum polyrrhizae występuje jedynie między szuwarami. Od strony 

zachodniej do Jeziora Świętego przylega łąka wilgotna związku Molinion. 

W bezpośrednim sąsiedztwie rowów melioracyjnych w miejscach mocno 

uwilgotnionych wykształciły się fragmenty zespołu wiązówki błotnej i bodziszka błotnego 

Filipendulo – Geranietum z dominującą wiązówka błotną Filipéndula ulmaria, 

bodziszkiem błotnym Geranium palustre, przetacznikiem długolistnym Veronica longifolia, 

ostrożeniem warzywnym Cirisium oleraceum i kozłkiem lekarskim Valeriana officinalis. 

Na obszarze inwentaryzowanych sołectw, poza ekstensywnie użytkowanymi 

niżowymi łąkami świeżymi - łąkami rajgrasowymi, brak jest zbiorowisk i zespołów 

roślinnych objętych ochroną prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie (Dz.U. 2001 Nr 92, poz. 1029). W trakcie inwentaryzacji 

odnotowano jeden gatunek objęty ścisłą ochroną prawną: kosaciec syberyjski (Iris 

sibirica) - liczny na łąkach w północnej części miejscowości Głuchów (około 60 kęp). 

 

*3) Zgodnie z  podziałem geobotanicznym Polski dokonanym przez Szafera, obszar 

gminy Łańcut położony jest na pograniczu dwóch okręgów: Puszczy Sandomierskiej i 

Pogórza Lessowego. W obu okręgach wydzielono podokręgi: Płaskowyżu Kolbuszowskiego, 

obejmującego północną część gminy i Pogórza Dynowskiego, obejmującego południową 

część gminy (obejmującą również obszar III zmiany studium). Położenie obszaru gminy 

w Prowincji Niżowo – Wyżynnej i Górskiej powoduje, że jest to obszar przenikania się 

elementów niżowych i górskich, a zasięg gatunków należy do różnych elementów 

kierunkowych, zarówno północnych, jak i południowych. Spośród gatunków górskich 

występuje na tym terenie jodła i jawor. Licznie reprezentowane są gatunki nizinne, głównie 

rośliny związane z zaroślami nadrzecznymi: wierzba trójpręcikowa, topola biała, wyżnin 

jagodowy, oraz rośliny łąkowe: krwiściąg lekarski, rajgras wyniosły, budziszek. Obszar gminy 

odznacza się przewagą nieleśnych zbiorowisk antropogenicznych – zbiorowisk 

synantropijnych oraz półnaturalnych, częściowo wykorzystanych przez człowieka jako łąki, 

pastwiska i pola uprawne. 

Na obszarze III zmiany występują zbiorowiska ruderalne związane głównie z terenami 

zabudowanymi, drogami. W obrębie zabudowań, podwórek, wydeptywanych poboczy dróg 

lub trawników wykształcają się zespoły: Lolio – Plantaginetum, Lolio Potentilletum anserinae, 

Urtico – Malvetum, Prunello – Plantaginetum. W okolicach zabudowań wytworzyły się 

zbiorowiska nitrofilnych okrajków pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, podagrycznika 

pospolitego Aegopodiium podagraria z udziałem krwawnika pospolitego Achillea millefolium, 

kupkówki pospolitej Dactylis glomerata i rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius. Pojawia 
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się tam także przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis, nawłoć późna Solidago serotina, 

bylica zwyczajna Artemisia vulgaris i wrotycz pospolity Tanacetum vulgare.* 

6.1.7. Fauna 

Bezkręgowce 

Na analizowanym terenie występują w większości pospolite i wszędobylskie gatunki 

motyli, związane z siedliskami łąk i synantropijnymi siedliskami w okolicach zabudowań. 

Najcenniejsze gatunki odnotowano na siedliskach łąk w miejscowości Głuchów, gdzie na 

kośnych wilgotnych łąkach i pastwiskach odnotowano 2 cenne chronione motyle modraszki; 

telejusa Phengaris teleius i naiustousa Phengaris nausitous z obficie rosnącym krwiściągiem 

lekarski Sanguisorba officinalis - rośliną żywicielską obu tych gatunków. Brak w innych 

analizowanych miejscowościach wyróżniających się cennych miejsc. Występowanie na tak 

dużej powierzchni w większości pospolitych gatunków jest związane z użytkowaniem pod 

uprawy rolnicze, przez co tereny takie stają się mało atrakcyjne dla wymagających 

gatunków. 

Podczas inwentaryzacji nie znaleziono innych gatunków bezkręgowców, które byłyby 

rzadkie, cenne lub chronione w Polsce. Brak również, poza łąkami w Głuchowie siedlisk lub 

roślin, które mogłyby być szczególnie wartościowe dla rzadkich bezkręgowców 

monofagicznych. Łąki na północy Głuchowa między innymi ze względu na występowanie w 

wysokiej liczebności obu rzadkich gatunków modraszków należy uznać za bardzo 

wartościowy obszar. 

 

Herpetofauna 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium stwierdzono występowanie 

następujących gatunków: Płazy: 

 żaba trawna (Rana temporaria) - odnotowane osobniki na zbiornikach wodnych oraz 

pojedynczo na polach (m. Głuchów, Sonina, Rogóżno, Kraczkowa); 

 ropucha szara (Bufo bufo) - odnotowane osobniki na zbiornikach wodnych oraz 

pojedyncze na polach (m. Głuchów, Sonina, Rogóżno); 

 żaby zielone (Rana esculenta complex) - odnotowane osobniki na zbiornikach wodnych. 

(m. Głuchów, Rogóżno); 

 rzekotka drzewna (Hyla arborea) w różnych rozproszonych miejscach – zadrzewieniach 

odzywające się osobniki (m. Głuchów, Sonina, Rogóżno, Kraczkowa). 

 

Gady: 
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 jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – wielokrotnie spotykana w terenach łąk i pól (m. 

Głuchów, Sonina, Rogóżno, Kraczkowa). 

Atrakcyjne dla płazów są obszary istniejących zbiorników wodnych, gdzie odnotowano 

występowanie kilku gatunków. Miejsca atrakcyjne dla płazów to: na południu m. Rogóżno 

Jezioro Święte, na północy m. Głuchów - 2 niewielkie oczka wodne na starorzeczach 

Wisłoka oraz w północnej części m. Sonina - zbiornik wodny. W pozostałych miejscach brak 

jest innych o takim znaczeniu miejsc rozrodu płazów. Gady reprezentowane są jedynie przez 

jaszczurkę zwinkę, najpospolitszy gatunek. Tereny w obrębie zbiorników wodnych można 

określić jako o wysokich walorach dla herpetofauny. Pozostałe tereny rolnicze oraz 

zabudowane, dla płazów mają mniejsze znaczenie. 

 

Awifauna  

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium odnotowano 73 gatunki 

ptaków, z których w większość to gatunki lęgowe. Tereny występowania ptaków możemy 

podzielić na 3 główne typy siedlisk: 

 Tereny synantropijne – występują ptaki związane z zabudowaniami ludzkimi i ich 

bezpośrednim sąsiedztwem. Ze względu na dużą ilość zadrzewień w tym środowisku 

siedlisko to jest bogate w takie gatunki jak: kopciuszek, szpak, wróbel domowy, mazurek, 

sierpówka, kos, szpak, zięba, bogatka, dymówka i oknówka. Wśród zabudowy występują 

również zajęte gniazda bociana białego, którego osobniki często odnotowywano żerujące 

na pobliskich polach i łąkach. 

 Tereny pól i łąk – występuje cały szereg gatunków takich jak czajka, kląskawka, 

pokląskwa, cierniówka, trznadel, przepiórka i czajka. Do cennych przedstawicieli tej 

grupy należy derkacz, którego odnotowano w kilku miejscach na wilgotnych, często 

nieużytkowanych terenach. Drugim gatunkiem chronionym jest błotniak łąkowy, którego 

jednokrotnie odnotowano żerującego na polach w południowej części miejscowości 

Sonina. W wielu miejscach na łąkach, miedzach lub w obrębie lokalnych zadrzewień 

odnotowano ponadto gąsiorka. Tereny zmiany Studium charakteryzują się różną 

wartością dla awifauny w zależności od rodzaju upraw. Najbardziej wartościowe są 

tereny zarastających łąk, z zadrzewniami lub nieużytki, gdzie drzewa i krzewy stwarzają 

możliwość do lęgów. Niskimi wartościach cechują się uprawy zbóż i kukurydzy, ale i w 

tych siedliskach możemy odnotować na wiosnę czajki, pliszki żółte lub skowronki czy w 

uprawach porzeczek - pokrzewki. 

 Zbiorniki wodne, cieki i ich bezpośrednia okolica – siedlisko tworzą trzcinowiska i 

zadrzewienia. Występuje w jego obrębie między innymi rokitniczka, potrzos, jarzębatka, 
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trzcinniczek, zaganiacz i krzyżówka. Siedliska te są rzadkie na analizowanym terenie w 

związku z tym są wartościowe dla tego regionu. 

 

Ssaki  

Obszary objęte II-gą częściową zmianą studium dla ssaków można określić jako 

przecięte, bez wyróżniających się gatunków. Nie występują na tym obszarze również miejsca 

ważne z punktu widzenia migracji zwierząt. Warto jednak zachować w okolicy cieku Sawa 

zadrzewienia oraz przestrzenie wolne od zabudowy w celu zachowania tego terenu jako 

możliwego lokalnego korytarza ekologicznego. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium mogą występować: 

 Bezkręgowce 

Pospolite i wszędobylskie gatunki motyli, związane z siedliskami łąk i synantropijnymi 

siedliskami w okolicach zabudowań. Występowanie w większości pospolitych gatunków jest 

związane z użytkowaniem pod uprawy rolnicze, przez co tereny takie stają się mało 

atrakcyjne dla wymagających gatunków. 

Awifauna 

Ptaki terenów synantropijnych. Są to ptaki związane z zabudowaniami ludzkimi i ich 

bezpośrednim sąsiedztwem. Ze względu na dużą ilości zadrzewień w tym środowisku 

siedlisko to jest bogate w takie gatunki jak: kopciuszek, szpak, wróbel domowy, mazurek, 

sierpówka, kos, szpak, zięba, bogatka, dymówka i oknówka. Wśród zabudowy występują 

również zajęte gniazda bociana białego, którego osobniki często odnotowywano żerujące na 

pobliskich polach i łąkach. 

Ssaki 

Obszar zmiany Studium dla ssaków można określić jako przeciętny, bez 

wyróżniających się gatunków. Nie występują na tym obszarze również miejsca ważne z 

punktu widzenia migracji zwierząt.* 

 

6.1.8. Stan powietrza atmosferycznego 

Na obszarze objętym niniejszą zmianą *3)oraz III zmianą* studium nie ma większych 

emitorów zanieczyszczeń atmosfery, występują tu jedynie podmioty gospodarcze zaliczane 

do małych i średnich przedsiębiorstw, *3) w tym Parkieciarnia w miejscowości Handzlówka*. 

Nad omawiany teren przedostają się napływowe zanieczyszczenia, których natężenie jest 
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ściśle związane z przynależnością do aglomeracji rzeszowskiej i bliskością miast 

wchodzących w jej skład, w tym największego – Rzeszowa. Czynnikiem o bardziej 

lokalnym znaczeniu jest niska emisja (głównie SO2 i pył). Dlatego też bardzo duże znaczenie 

ma podejmowanie działań mających na celu jej ograniczanie. Jest to możliwe dzięki 

przechodzeniu coraz większej liczby właścicieli domów prywatnych na ogrzewanie gazowe i 

olejowe w miejsce poprzednio stosowanego węglowego. Jednocześnie należy zwrócić 

uwagę na ograniczenie opalania domów wszelkimi odpadkami, wydzielającymi w procesie 

spalania znaczną ilość substancji toksycznych. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego korzystnym byłoby przejście na bardziej ekologiczne źródła 

ciepła. 

Nie bez znaczenia też pozostaje emisja komunikacyjna, wzrastająca systematycznie 

ilość pojazdów samochodowych nabywanych zarówno przez podmioty gospodarcze, 

jak i osoby fizyczne, pociąga za sobą wzrost emisji, przede wszystkim dwutlenku azotu. 

Transport samochodowy jest również źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

głównie tlenkami węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Niekorzystne zmiany na terenie 

opracowania mogą być spowodowane ruchem kołowym pojazdów przy drodze krajowej nr 

94 oraz drodze wojewódzkiej nr 881. Pojazdy samochodowe w ruchu emitują gazy 

spalinowe, wytwarzają pyły powstające na skutek ścierania okładzin hamulców oraz opon 

na nawierzchni drogowej. Emitowane zanieczyszczenia mogą być źródłem skażenia wód 

powierzchniowych, gleb, roślinności, jak również człowieka. 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego stanu można uzyskać 

przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania 

obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla 

gazyfikacji gminy (rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci gazowej i stacji redukcyjnych), 

likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na 

gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez 

zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (energii wodnej, promieniowania 

słonecznego, energii geotermalnej, biogazu).* 

6.1.9. Surowce naturalne 

W obszarze sołectwa Kraczkowa występują złoża gazu ziemnego „Husów–Albigowa–

Krasne” GZ 4611 związane z obszarem i terenem górniczym „Husów–Albigowa–Krasne – 1” 

ustalonym Decyzją Nr GOsm/2406/c/94 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 26.08.1994 r. (z późniejszymi zmianami). Złoże jest eksploatowane, a pod 

miejscowością Husów (na południe od obszaru objętego niniejszą zmianą) w jego 

wyeksploatowanych częściach utworzono Podziemny Magazyn Gazu „Husów”. Na północ od 
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obszaru i terenu górniczego zlokalizowany jest nieczynny odwiert gazu ziemnego o nazwie 

Łańcut – 1, dla którego obowiązuje strefa wolna od zabudowy (5 m). 

W północnej części sołectwa Głuchów znajduje się fragment złoża gazu ziemnego 

„Smolarzyny” GZ 4637 związanego z obszarem i terenem górniczym „Smolarzyny” 

ustalonym dla złoża gazu ziemnego Decyzją Nr GOsm/2802/C/94 Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26.08.1994 (z późniejszymi zmianami). 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują złoża surowców naturalnych.* 

 

6.2. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

6.2.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Użytki rolne stanowią przeważającą część powierzchni obszaru objętego II-gą 

częściową zmianą studium. W północnej części gminy, stanowiącej obszar bezleśny, 

dominują grunty orne, a obok nich występują użytki zielone. Występujące tu gleby wykazują 

na ogół dobry lub średni stopień kultury i są dość zasobne w przyswajalne dla roślin składniki 

pokarmowe. Gleby te są przydatne do uprawy niemal wszystkich bardziej wymagających 

roślin uprawnych, włącznie z warzywami.  

Dzięki dobrym glebom i dogodnym warunkom klimatycznym obszar opracowania jest 

w przeważającej części terenem użytkowanym rolniczo. Prowadzona jest tutaj uprawa 

pszenicy, żyta, jęczmienia, ziemniaków, a znaczne połacie zajmują użytki zielone, głównie 

łąki i pastwiska. Istotną gałęzią produkcji rolniczej na obszarze opracowania jest 

sadownictwo. Sady są istotnym elementem krajobrazu. Jedne z największych sadów gminy 

zlokalizowane są w Kraczkowej. W wielu gospodarstwach popularna jest również produkcja 

miodów, a liczne pasieki zlokalizowane m. in. w Rogóżnie i Soninie stanowią ozdobę 

przydomowych ogrodów i sadów.  

Na obszarze opracowania zauważalna jest niekorzystna struktura agrarna, a 

przewaga małych gospodarstw stanowi swojego rodzaju ograniczenie rozwoju rolnictwa. 

Należy więc dążyć do poprawy struktury wielkościowej i własnościowej gospodarstw 

zlokalizowanych na obszarze opracowania. 

 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium występują zadrzewione nieużytkowane tereny rolnicze, 

z pozostałościami  dawnej zabudowy zagrodowej. *
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Ryc.7. Grunty rolne  
Źródło: Opracowanie własne
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6.2.2. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium charakteryzuje się niską lesistością, 

najniższą w całej gminie. Na obszarze opracowania lasy zlokalizowane są głównie w 

południowej części, a poza sołectwem Kraczkowa obszar opracowania można uznać za 

obszar bezleśny. 

 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują użytki gruntów leśnych. *
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Ryc.8. Grunty leśne  
Źródło: Opracowanie własne
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6.3. Wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego 

6.3.1. Ochrona środowiska 

Podstawowym dokumentem regulującym działania z zakresu ochrony środowiska na 

obszarze objętym II-gą częściową zmianą  *3) oraz III zmianą* studium jest ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.) oraz 

opracowany na mocy tej ustawy Program Ochrony Środowiska dla gminy Łańcut na lata 

2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016 – 2019. 

Działania samorządu gminnego wynikające z polityki ekologicznej państwa dotyczące 

obszaru opracowania obejmują: 

1. Ochronę wód poprzez realizację zadań w zakresie: 

 zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz gleby poprzez kontrolę 

zbiorników bezodpływowych, zbiorników z gnojowicą oraz likwidowanie 

„nielegalnych” kolektorów odprowadzających ścieki z gospodarstw domowych, 

 nadzór nad funkcjonowaniem kanalizacji w gminie, 

 zagospodarowanie terenu Jeziora Świętego na potrzeby turystyczno-rekreacyjne, 

 możliwość zbiorowej budowy przydomowych oczyszczalni w przypadkach braku 

warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji; 

2. Gospodarkę odpadami, poprzez realizację zadań w zakresie: 

 ustanawianie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

 tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

 zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami: odpadów budowlanych, szkła, 

tworzyw sztucznych, metalu i papieru oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

3. Ochronę powietrza, poprzez realizację zadań w zakresie: 

 poprawa płynności ruchu poprzez wzmocnienie nawierzchni dróg w Gminie, 

 propagowanie odnawialnych źródeł energii, 

 stopniowe ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza ze 

źródeł lokalnych, 

 ograniczanie emisji ze spalania odpadów w lokalnych źródłach ciepła poprzez 

kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 propagowanie turystyki rowerowej i budowa ścieżek rowerowych; 
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4. Ochronę przed polami magnetycznymi, poprzez realizację działań w zakresie: 

 inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych, 

 analiza wyników oraz informowanie mieszkańców, jakie obszary podlegają 

ponadnormatywnemu promieniowaniu elektromagnetycznemu (wykonanie pomiarów 

przez służby ochrony środowiska); 

5. Ochronę przyrody, poprzez realizację działań w zakresie: 

 przebudowa drzewostanów uszkodzonych i niezgodnych z siedliskiem, 

 pielęgnowanie istniejących form ochrony przyrody i krajobrazu i tworzenie nowych, 

 wspieranie rolnictwa przyjaznego środowisku; 

6. Zapobieganie poważnym awariom i klęskom żywiołowym, poprzez realizację działań w 

zakresie: 

 zabezpieczenie rzeki Sawa, 

 zabezpieczenie Potoków Kosinka i Kraczkowski, 

 wzmocnienie systemu kontroli przewożonych towarów i materiałów niebezpiecznych. 

 

W ramach wyodrębnionych obszarów i zaproponowanych szczegółowych działań 

opracowano harmonogramy ich realizacji, która w znaczny sposób wpłynie na poprawę 

stanu środowiska na obszarze niniejszej zmiany studium. 

6.3.2. Ochrona przyrody 

Na obszarze objętym niniejszą zmianą *3) oraz III zmianą* studium nie występują 

obszarowe formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody (*3) j.t. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 55*). Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium znajdują się 

3 pomniki przyrody. 

 

POMNIKI PRZYRODY 

Dotychczas na obszarze opracowania (w miejscowości Kraczkowa) powołane zostały 

trzy pomniki przyrody: 

 dąb szypułkowy w wieku około 340 lat zlokalizowany przy prywatnej posesji w niewielkiej 

odległości od drogi gminnej „Kraczkowa przez wieś”. Obwód pnia wynosi 540 cm, 

wysokość drzewa – 29 m. 

 dąb szypułkowy zlokalizowany na terenie pofolwarcznym wśród innych drzew tego 

gatunku. Obwód pnia wynosi 490 cm, wysokość drzewa – 18 m. 

 lipa szerokolistna w wieku około 170 lat. Obwód pnia wynosi 380 cm, wysokość drzewa – 

25 m. 
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Ryc.9. Uwarunkowania przyrodnicze  
Źródło: Opracowanie własne
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Choć na obszarze opracowania nie zostały wyznaczone korytarze ekologiczne o 

znaczeniu ponadlokalnym, można stwierdzić, iż dolina Sawy stanowi lokalny ciąg 

ekologiczny, łączący różne jednostki przestrzenne krajobrazu. Jego istnienie powoduje 

zmniejszenie stopnia izolacji oddzielnych elementów krajobrazu i ułatwianie przemieszczania 

się gatunków w obrębie całego krajobrazu. Na obszarze Pogórza Rzeszowskiego, w zasięgu 

którego znajduje się część terenów objętych opracowaniem dolina Sawy wcina się głęboko w 

podłoże, a rzeka silnie meandruje. Korytarz ten zapewniają spójność obszaru Pradoliny 

Podkarpackiej z Hyżnieńsko-Gwoźnickim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na obszarze 

Pradoliny rzeka wcina się w powierzchnię na głębokość 1–2,5 m, tracąc tym samym 

charakter ciągu ekologicznego migracji gatunków 

  

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

 

7.1. Rys historyczny 

Historia osadnictwa na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium ma ścisły 

związek z historią i rozwojem miasta Łańcuta. Powstanie wsi zlokalizowanych na obszarze 

opracowania datuje się na drugą połowę XIV oraz XV wiek. Były to wsie zakładane na prawie 

magdeburskim z osadnictwa niemieckiego, których właścicielami stawali się kolejni włodarze 

Łańcuta: Pileccy, Stadniccy, Lubomirscy oraz Potoccy. Rys historyczny poszczególnych 

miejscowości objętych niniejszą zmianą studium przedstawiono poniżej. 

 

Głuchów 

Wieś Głuchów została lokowana w połowie XIV w. przez wojewodę sandomierskiego i 

właściciela dystryktu łańcuckiego Ottona z Pilczy. Pierwsze wzmianki na temat osady 

zawarte są w dokumentach donacji na rzecz parafii w Nowosielcach z 1385 r., w których 

pojawia się nazwisko Paulus de Gluchow, prawdopodobnie ówczesny wójt Głuchowa. Przez 

kolejne dwa stulecia Głuchowem władały rodziny Pileckich z Łańcuta i Stadnickich. Końcem 

XVI wieku władanie nad Głuchowem objął Konstanty Korniakt, który na tzw. „Winnej Górze” 

w Głuchowie posiadał swój zamek. Po zakończeniu władania Korniaktów osada przeszła we 

władanie wojewody ruskiego Stanisława Lubomirskiego. Przez kolejne dwa stulecia Głuchów 

był częścią posiadłości feudalnych rodu Lubomirskich, a w roku 1944 przeszedł we władanie 

Potockich z Łańcuta. 
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Kraczkowa 

Osada została lokowana przez Ottona z Pilczy, który na mocy wystawionego 16 lipca 1369 

roku dokumentu powierzył Janowi Howsteterowi osadzenie na prawie niemieckim Nowej Wsi 

(Noua Villa Daz Newdorf). Pileccy władali wsią aż do roku 1586, kiedy włość łańcucka 

przeszła na ręce Stanisława Stadnickiego, a następnie nowy właściciel przekazał Kraczkową 

Konstantemu Korniaktowi, którego rodzina władała osadą do końca XVII wieku. W roku 1732 

patronem wsi został Stanisław Potocki, od 1741 kanonik lwowski i wierzyciel Korniaktów – 

Krzysztof Skarbek, który w 1753 roku odsprzedał włość Franciszkowi Potockiemu. W roku 

1839 kolejnym właścicielem został Ignacy hr. Skarbek, a już 4 lata później – Jan Wolski. W 

roku 1855 posiadłość została sprzedana i nabył ją Hersch Weinberg. Ostatnim właścicielem 

wsi i folwarku został Roman hrabia Potocki, który władał osadą do 1915 roku. W Kraczkowej 

bardzo prężnie działał ruch ludowy, a w 1936 r. w domu Władysława Możdżenia, znanego 

społecznika i działacza ZMW „Wici” podpisano „Deklarację Praw Młodego Pokolenia”. 

 

Rogóżno 

Wieś została lokowana na początku XV wieku, prawdopodobnie przez Jana Pileckiego, syna 

Ignacego z Granowa i Elżbiety z Pilczy. Pierwsze wzmianki o Rogóżnie pochodzą z 

dokumentu datowanego na 1450 rok. Pileccy władali wsią do końca XVI wieku, po czym w 

1589 roku dziedzicem został dzierżawca ceł ruskich Konstanty Korniakt. Następnie wieś 

została przejęta przez ród Gołuchowskich. Pierwszym dziedzicem był Mikołaj, a następnym 

jego syn Antoni, podczaszy bracławski. Włodarze posiadali we wsi dwór i znani byli z 

konfliktów międzysąsiedzkich. Jeden z nich skutkował napadem na Korniaktów w 1701 roku. 

W XVII władanie w Rogóżnie objęła Elżbieta Lubomirska, pani na Łańcucie, która osadę 

wraz z Przeworskiem i okolicznymi wsiami zapisała swojemu wychowankowi Henrykowi 

Lubomirskiemu. Wieś była w posiadaniu Lubomirskich z Przeworska do 1944 roku. 

 

Sonina 

Prawdopodobnie wieś została lokowana w II połowie XIV w. przez Ottona z Pilczy. Pierwsze 

wzmianki pochodzą z dokumentu wydanego przez kardynała legata Dymitra z 1384 roku, w 

którym pojawia się nazwa osady: Schonerwalt. Inne stosowane w przeszłości nazwy to 

Sanyna oraz Szanyna. Sonina wchodziła w skład włości łańcuckich i była nierozerwalnie 

związana z historią miasta Łańcuta. Jej właścicielami byli kolejno Pileccy z Łańcuta, 

Stadniccy, Lubomirscy i Potoccy. 
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7.2. Zasoby środowiska kulturowego 

 

Układy ruralistyczne 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium należy do obszarów dogodnych dla 

osadnictwa. Znajdujące się na obszarze opracowania stanowiska archeologiczne stanowią 

dowód zasiedlania tych terenów od najdawniejszych czasów. Historyczne układy 

przestrzenne oraz wartości kulturowe i walory krajobrazowe na obszarze opracowania nie 

zostały znacznie zniekształcone ani zatarte w wyniku przebudowy obszarów mieszkalnych i 

ich rozwoju, dlatego też niezwykle istotna jest ich dalsza ochrona i zachowanie. 

 

Układy ruralistyczne na obszarze opracowania obejmują historyczne układy 

planistyczne wsi. Strefy ochrony układów ruralistycznych występują przede wszystkim w 

środkowych częściach wsi. 

 

Zespół zabudowy historycznych wsi, posiadający istotne znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego, współtworzą układy ruralistyczne wsi lokacyjnych oraz wypełniająca owe układy 

zabudowa historyczna, w szczególności tradycyjna drewniana zabudowa, zarówno 

mieszkalna jak i gospodarcza. Mimo zróżnicowanej wartości poszczególnych składników 

zespołu ich suma tworzy wartość spotęgowaną. Nawet budowle o mniejszej wartości 

zabytkowej, które stanowią harmonijne dopełnienie zespołu, zyskują na znaczeniu i 

przyczyniają się do wysokiej ogólnej oceny jakości zespołu zabytkowego historycznych 

części wsi. 
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*3) Na obszarze III zmiany studium, brak jest budynków zabudowy mieszkaniowej – 

poza ruinami zabudowy zagrodowej, nie występują również obszary przestrzenni publicznej, 

a zabudowa usługowa, kształtowana jest w ramach kompleksu przemysłowo-usługowego. 

Niewielka zmiana nie stanowi istotnego elementu układu ruralistycznego wsi, ani nie wchodzi 

w skład zespołu historycznej zabudowy, nie posiada również istotnej wartość ani znaczenia 

dla dziedzictwa kulturowego.* 

 

Architektura sakralna 

Godnym uwagi obiektem jest zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Kraczkowej. 

Wzmianki o parafii pochodzą z dokumentów kardynała legata Dymitra, w którym nazywa ją 

Nawedorph. Pierwszy kościół został spalony przez Tatarów w 1624 roku, a w jego miejsce w 

roku 1635 zbudowano nowy, drewniany z sobotami i osobną dzwonnicą. Kościół rozebrano 

w 1914 roku. Obecnie istniejąca świątynia powstała w latach 1911-1913 i prawdopodobnie 

została zaprojektowana przez Teodora Talowskiego, z udziałem budowniczego łańcuckiego 

Władysława Pelca. Budowę współfinansował Roman Potocki. Jest to świątynia murowana, 

otynkowana, eklektyczna z prezbiterium skierowanym na północ. Korpus trójnawowy, 

halowy, z parą kaplic transeptowych. W południowej fasadzie budynku znajduje się ryzalit z 

cylindrycznymi wieżyczkami. Wyposażenie pochodzi z okresu neogotyku i zostało wykonane 

w latach 1938-46 przez Zdzisława Krzygowskiego. Malowidła ścienne pochodzą z 1981 roku. 

Po zachodniej stronie kościoła znajduje się murowana plebania z 1910 roku, obora, piwnica 

oraz murowano-drewniana stodoła, po wschodniej stronie – organistówka. Powyżej 

zabudowań plebańskich zlokalizowany jest cmentarz parafialny z licznymi zabytkowymi 

nagrobkami osób zasłużonych dla Kraczkowej. 

W Rogóżnie znajduje się kościół parafialny p.w. św. Józefa usytuowany w środkowej 

części wsi, przy głównej drodze. Został wzniesiony w latach 1982-1986 według projektu 

Andrzeja Pawłowskiego. W kościele znajdują się stare obrazy przeniesione z nieistniejącego 

już kościoła w Kosinie. W południowo – zachodniej części placu kościelnego znajduje się 

dzwonnica. W 1986 roku powstał cmentarz parafialny, a w 1998 roku powstała kaplica 

pogrzebowa zlokalizowana przy kościele, w północno – wschodniej części placu 

kościelnego. 

W Głuchowie znajduje się kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 

zbudowany według projektów Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełły, ukończony w 

1986 roku. Kościół jest zlokalizowany w centralnej części wsi, po północnej stronie drogi do 

Przeworska. Wnętrze kościoła przyozdabiają freski, których autorem jest Jerzy Zatorski, 

wystrój uzupełniają tzw. „zacheuszki” oraz stacje drogi krzyżowej. W kościele znajduje się 

zabytkowa figurka Madonny z Dzieciątkiem Jezus przeniesiona z kapliczki przydrożnej w 
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Głuchowie. Dzieło zostało wykonane w tzw. szkole wiedeńskiej i w roku 1987 uznane za 

zabytek. 

 Charakterystycznym elementem krajobrazu obszaru opracowania są liczne kapliczki i 

krzyże przydrożne, zlokalizowane we wszystkich miejscowościach objętych niniejszą zmianą 

studium. 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują budynki, ani obiekty o charakterze 

architektury sakralnej ani inne obiekty kultu religijnego.* 

 

Założenia folwarczne 

Do cenniejszych założeń należą pozostałości dawnego folwarku Potockich 

zlokalizowane we wschodniej części Głuchowa. W skład zabudowań folwarcznych wchodzą 

murowany spichlerz z około 1920 roku oraz pozostałości dawnej stajni. W spichlerzu 

przechowywano zboże, a w stajni hodowano konie. Obecnie na terenie zniszczonego 

folwarku funkcjonuje firma świadcząca usługi naprawy ciągników. 

Z polecenia Potockich wzniesiony został również folwark w Kraczkowej, który 

prawdopodobnie był ich siedzibą i miejscem wypoczynku. Zabudowania znajdują się na 

południowy – wschód od kościoła, przy polnej drodze biegnącej w stronę Cierpisza. Do dnia 

dzisiejszego zachowały się budynki rządcówki wraz z piwnicą, które znajdują się w stanie 

ruiny, niemniej jednak jego malownicze położenie pośród pomnikowych dębów powoduje, iż 

są to obiekty warte obejrzenia. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują założenia folwarczne, ani założenia 

pałacowo-parkowe.* 

 

Urządzenia techniki 

 Do najcenniejszych zabytkowych urządzeń techniki zlokalizowanych na obszarze 

opracowania należą zabudowania kolejowe. W Rogóżnie zlokalizowany jest okazały dworzec 

kolejowy wybudowany w latach 30. XX wieku. Na uwagę zasługuje również drewniany dom 

dróżnika w Głuchowie. Budynki te w pełni oddają charakter budownictwa kolejowego okresu 

międzywojennego. Wartościowymi obiektami techniki są także młyny zlokalizowane w 

miejscowościach Rogóżno (przy drodze krajowej nr 94, w miejscu dawnej cerkwi i 

przycerkiwnego cmentarza) i Głuchów (przy kościele), które przez wiele lat pełniły swe 

podstawowe zadania, dostarczając mąkę, kaszę, otręby, itp. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują zabytkowe urządzenia techniki.* 
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Pomnik Chwały Grunwaldzkiej w Kraczkowej 

Istotnym elementem krajobrazu kulturowego obszaru opracowania jest pomnik 

upamiętniający zwycięstwo Polaków nad Krzyżakami w Bitwie pod Grunwaldem. Kopiec 

Grunwaldzki zwieńczony kamiennym pomnikiem powstał dzięki inicjatywie społecznej 

mieszkańców, którzy chcieli uczcić 500 rocznicę tego wydarzenia. W latach wojennych 

kopiec został usunięty w ramach działań, mających na celu zniszczenie lokalnego 

patriotyzmu. W roku 1997 w miejscu dawnego kopca wzniesiono wykonany z kamieni 

polnych pomnik w kształcie stożka z orłem w koronie. Od frontu pomnika wmurowany został 

kamień pozostały z pierwotnego pomnika z napisem „1410-1910 GRUNWALD”. Przy 

pomniku, wśród starych dębów znajduje się murowana kapliczka z figurą Maryi Królowej 

Polski.  

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują pomniki, ani miejsca pamięci.* 

 

7.3. Obiekty objęte ochroną konserwatorską  

Na obszarze opracowania znajduje się wiele zabytkowych obiektów, do których 

należą obiekty architektury sakralnej, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej oraz 

założenia folwarczne o dużym znaczeniu historycznym, a także układy przestrzenne. 

Ochroną konserwatorską objęta jest głównie zabudowa wpisująca się w krajobraz 

przyrodniczy i kulturowy. Liczne zabytki świeckie i sakralne występują nie tylko w obszarze 

opracowania, ale także na terenach okolicznych miejscowości. Na obszarze opracowania 

znajduje się 1 obiekt wpisany do rejestru zabytków. 

Charakterystykę obiektu objętego ochroną konserwatorską na podstawie ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2067 z późn. zm.) przedstawia Tabela 5. 

Tab.5. Zabytek wpisany do rejestru zlokalizowany na obszarze opracowania 

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa, stan na dzień: 19.06.2018 r. 

Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Nr rej. 

1 Kraczkowa 
d. plebania rzym.-kat., ob. nieużytkowana, 

1898 
A-904 z 23.09.2012 

 
 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują obiekty objęte ochroną 

konserwatorską.* 
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7.4. Obiekty będące w ewidencji zabytków 

Na obszarze opracowania znajduje się 55 obiektów zabytkowych wpisanych 

do ewidencji zabytków. Są to głównie drewniane i murowane domy z XIX i XX w., a także 

kościoły i kapliczki oraz inne obiekty. Pełną listę zabytków wpisanych do ewidencji 

przedstawia Tabela 6.  

Tab.6. Zabytki wpisane do ewidencji zlokalizowane na obszarze opracowania 

Źródło: Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017 – 2021 

Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Materiał Datowanie 

1 Głuchów 
Kapliczka p.w. św. Jana 
Nepomucena 

cegła 1875 r. 

2 Głuchów Kapliczka z figurką NMP kamień 1862 r. 

3 Głuchów Młyn drewno 1885 r. 

4 Głuchów Dom młynarza drewno 1880 r. 

5 Głuchów Dom cegła ok. 1900 r. 

6 Głuchów Dom drewno ok. 1850 r. 

7 Kraczkowa 
Kościół parafialny p.w. św. 
Mikołaja 

cegła 1911-1913 r. 

8 Kraczkowa 
Stara plebania w zespole 
kościoła par. p.w. Św. Mikołaja 

cegła 1898 r. 

9 Kraczkowa 
Piwnica w zespole kościoła 
par. p.w. Św. Mikołaja 

cegła/ziemn. przed 1910 r. 

10 Kraczkowa 
Stajnie w zespole kościoła par. 
p.w. Św. Mikołaja 

cegła pocz. XX w. 

11 Kraczkowa 
Wikarówka ob. świetlica paraf. 
Arka w zespole kościoła par. 
p.w. Św. Mikołaja 

cegła pocz. XX w. 

12 Kraczkowa Kapliczka św. Antoniego cegła ok. 1900 r. 

13 Kraczkowa Kapliczka p.w. NMP cegła 1921 r. 

14 Kraczkowa Kapliczka cegła ok. 1915 r. 

15 Kraczkowa Kapliczka tzw. „Grunwaldzka” cegła 1913 r. 

16 Kraczkowa 
Kapliczka NMP Niepokalanie 
Poczętej 

cegła ok. 1910 r. 

17 Kraczkowa Kapliczka cegła 1918 r. 

18 Kraczkowa Kapliczka cegła przed 1910 r. 
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Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Materiał Datowanie 

19 Kraczkowa Kapliczka cegła 1932 r. 

20 Kraczkowa Kapliczka cegła koniec XIX w. 

21 Kraczkowa Zespół folwarczny - stajnia cegła koniec XIX w. 

22 Kraczkowa Zespół folwarczny - piwnica cegła/ziemn. koniec XIX w. 

23 Kraczkowa Zespół folwarczny - starodrzew  połowa XIX w. 

24 Kraczkowa Dawne przedszkole cegła 4. ćw. XIX w. 

25 Kraczkowa 
Dawny Dom Ludowy obecnie 
Dom Ludowy i przedszkole 

cegła ok. 1920 r. 

26 Kraczkowa Dawna mleczarnia cegła 1935 r. 

27 Kraczkowa Dom drewno połowa XIX w. 

28 Kraczkowa Dom (w trakcie rozbiórki) drewno 1912 r. 

29 Kraczkowa Dom drewno 1920 r. 

30 Kraczkowa Dom drewno 1899 r. 

31 Kraczkowa Dom drewno Zap.4. ćw. XIX w. 

32 Kraczkowa Dom cegła 1928-1931 r. 

33 Rogóżno Kapliczka cegła 1918 r. 

34 Rogóżno Kapliczka cegła po poł. XIX w. 

35 Rogóżno Kapliczka cegła 1887 r. 

36 Rogóżno Dworzec PKP cegła ok. 1935 r. 

37 Rogóżno Garaż – dawny sklep cegła pocz. XIX w. 

38 Rogóżno Zespół młyna - młyn drewno/mur. 1934 r. 

39 Rogóżno Zespół młyna – dom młynarza cegła 1934 r. 

40 Rogóżno Dom drewno ok. poł. XIX w. 

41 Rogóżno Dom drewno ok. 1890 r. 

42 Rogóżno Dom drewno ok. 1900 r. 

43 Rogóżno Dom drewno/cegła pocz. XX w. 

44 Sonina Fortyfikacje ziemn. XVI w. 
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Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Materiał Datowanie 

45 Sonina Kapliczka p.w. św. Sebastiana cegła 1907 r. 

46 Sonina Kapliczka przydrożna cegła/kam. 1914 r. 

47 Sonina Most beton 1930 r. 

48 Sonina Dom drewno 1933 r. 

49 Sonina Dom drewno 1895 r. 

50 Sonina Dom drewno l. 30-te XX w. 

51 Sonina Dom cegła 1904 r. 

52 Sonina Dom cegła 1923 – 1928 r. 

53 Sonina Dom cegła l. 20-te XX w. 

54 Sonina Dom cegła ok. 1920 r. 

55 Sonina Dom cegła 1930 r. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują obiekty będące w ewidencji 

zabytków.* 

 

7.5. Stanowiska archeologiczne 

Na obszarze opracowania zlokalizowanych jest 76 stanowisk archeologicznych. Są to 

głównie ślady osadnicze i osady. Pełną listę stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na 

obszarze opracowania przedstawia Tabela 7. 

 

Tab.7. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na obszarze opracowania 

Źródło: Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017 – 2021 

Lp. Miejscowość 
Obszar AZP i 
nr stanowiska 

Przedmiot ochrony Chronologia 

1 Głuchów 102-79/3 
Osada 
Zamczysko 

Kultura lędzielsko-polgarska 
XVI-XVIII w. 

2 Głuchów 102-79/48 Ślad osadnictwa Neolit 

3 Głuchów 102-79/49 Punkt osadniczy Okres późnego średniowiecza 

4 Głuchów 102-79/50 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa nieokreślona 

5 Głuchów 102-79/51 Punkt osadniczy 
Kultura łużycka 
Kultura przeworska 
Okres wczesnego średniowiecza 

6 Głuchów 102-79/52 Ślad osadnictwa 
Neolit 
Okres późnego średniowiecza 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

65 
 

Lp. Miejscowość 
Obszar AZP i 
nr stanowiska 

Przedmiot ochrony Chronologia 

7 Głuchów 102-79/53 Punkt osadniczy 
KCWR 
Kultura przeworska 

8 Głuchów 102-79/55 Punkt osadniczy Kultura łużycka 

9 Głuchów 102-79/56 Ślad osadnictwa Kultura przeworska 

10 Głuchów 102-79/57 Punkt osadniczy Kultura łużycka 

11 Głuchów 102-79/58 Punkt osadniczy 
KCWR 
Kultura przeworska 

12 Głuchów 102-79/59 Punkt osadniczy Kultura łużycka 

13 Głuchów 102-79/60 Punkt osadniczy Kultura łużycka 

14 Głuchów 102-79/61 

Punkt osadniczy 
Urządzenie 
gospodarczo-
produkcyjne 

KCWR 
Kultura łużycka 
Okres wczesnego średniowiecza 

15 Kraczkowa 103-78/1 
Osada 
Cmentarzysko 

KCWR 
Kultura trzciniecka 
Kultura łużycka 

16 Kraczkowa 103-78/2 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

17 Kraczkowa 103-78/3 
Ślad osadnictwa 
Osada 

Młodsza epoka kamienia 
Kultura łużycka 

18 Kraczkowa 103-78/4 Kopiec ? 

19 Kraczkowa 103-78/5 Kurhan 
Epoka żelaza 
Okres średniowiecza 

20 Kraczkowa 103-78/6 Fortyfikacje 
Okres średniowiecza 
Okres nowożytny 

21 Kraczkowa 103-78/7 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

22 Kraczkowa 103-77/11 Ślad osadnictwa Okres wczesnego średniowiecza 

23 Kraczkowa 103-77/57 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

24 Kraczkowa 103-78/8 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

25 Kraczkowa 103-78/14 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

26 Kraczkowa 103-78/15 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

27 Kraczkowa 103-78/16 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

28 Kraczkowa 103-78/17 Ślad osadnictwa 
Młodsza epoka kamienia 
Kultura łużycka 
Okres średniowiecza 

29 Kraczkowa 103-78/18 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

30 Kraczkowa 103-78/19 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

31 Kraczkowa 103-78/80 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

32 Kraczkowa 103-78/81 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

33 Kraczkowa 103-78/82 Osada 
KCWR 
Kultura łużycka 

34 Kraczkowa 103-78/83 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

35 Kraczkowa 103-78/84 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

36 Kraczkowa 103-78/85 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 
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Lp. Miejscowość 
Obszar AZP i 
nr stanowiska 

Przedmiot ochrony Chronologia 

37 Kraczkowa 103-78/89 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

38 Kraczkowa 103-78/90 Osada Młodsza epoka kamienia 

39 Kraczkowa 103-78/91 Ślad osadnictwa 
Młodsza epoka kamienia 
Kultura trzciniecka 

40 Kraczkowa 103-78/92 Osada Młodsza epoka kamienia 

41 Kraczkowa 103-78/93 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

42 Kraczkowa 103-78/95 Osada 
Młodsza epoka kamienia 
Wczesna epoka brązu 

43 Kraczkowa 103-78/96 Osada 
Młodsza epoka kamienia 
Wczesna epoka brązu 

44 Kraczkowa 103-78/15 Ślad osadnictwa 
Młodsza epoka kamienia 
Wczesna epoka brązu 

45 Kraczkowa 103-78/98 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

46 Kraczkowa 103-78/99 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

47 Kraczkowa 103-78/100 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

48 Kraczkowa 103-78/101 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

49 Kraczkowa 103-78/102 Osada Okres średniowiecza 

50 Kraczkowa 103-78/103 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

51 Kraczkowa 103-78/104 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

52 Kraczkowa 103-78/105 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

53 Kraczkowa 103-78/106 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

54 Kraczkowa 103-78/107 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

55 Kraczkowa 103-78/108 Osada Kultura pradziejowa 

56 Kraczkowa 103-78/113 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

57 Kraczkowa 103-78/120 
Ślad osadnictwa 
Stanowisko 
produkcyjne 

Okres średniowiecza 
XVI-XVIII w. 

58 Rogóżno 102-80/6 Osada Epoka kamienia 

59 Rogóżno 102-80/7 Cmentarzysko Kultura łużycka 

60 Rogóżno 102-80/75 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

61 Rogóżno 102-80/76 
Ślad osadnictwa 
Osada 

Epoka kamienia 
Kultura przeworska 

62 Rogóżno 102-80/77 Ślad osadnictwa Kultura pradziejowa 

63 Rogóżno 102-80/78 Osada 
Neolit 
Kultura przeworska 

64 Rogóżno 102-80/79 
Osada 
Ślad osadnictwa 

KCWR 
Okres średniowiecza 

65 Rogóżno 102-80/80 Osada 
Neolit 
Kultura przeworska 
Kultura łużycka 

66 Rogóżno 102-80/81 
Ślad osadnictwa 
Osada 

Neolit 
Okres nowożytny 

67 Rogóżno 102-80/82 Ślad osadnictwa Kultura łużycka 
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Lp. Miejscowość 
Obszar AZP i 
nr stanowiska 

Przedmiot ochrony Chronologia 

68 Rogóżno 102-80/83 Osada Okres średniowiecza 

69 Rogóżno 102-80/84 Osada Kultura przeworska 

70 Rogóżno 102-80/85 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

71 Rogóżno 102-80/86 Ślad osadnictwa 
Kultura prahistoryczna 
nieokreślona 

72 Sonina 102-79/4 
Urządzenie 
obronne 

Kultura nieokreślona 

73 Sonina 102-79/43 Punkt osadniczy Kultura łużycka 

74 Sonina 103-79/63 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

75 Sonina 103-78/30 Ślad osadnictwa Młodsza epoka kamienia 

76 Sonina 103-78/31 Ślad osadnictwa Okres średniowiecza 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują stanowiska archeologiczne.* 

 

 

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I 

WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM 

LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY 

GRANIC OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH 

 

Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru opracowania *3) II częściowej 

zmiany studium oraz w graniach III zmiany studium* nie został przeprowadzony audyt 

krajobrazowy w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisów odrębnych. 

 

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I 

JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH 

ZDROWIA 

 

9.1. Warunki i jakość życia mieszkańców 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium dominuje zabudowa 

zagrodowa i zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, w związku z czym wskaźniki 

charakteryzujące warunki mieszkaniowe są dosyć wysokie.  
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Niemniej jednak z uwagi na brak dostępu do danych w odniesieniu do 

poszczególnych sołectw, niemożliwe jest jednoznaczne określenie warunków 

mieszkaniowych na obszarze opracowania. 

Problemem w zakresie jakości życia jest słaba dostępność mieszkań socjalnych, a co 

za tym idzie niewielkie możliwości w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osób 

najgorzej sytuowanych. Wg danych GUS przedstawionych w Statystycznym Vademecum 

Samorządowca w roku 2017 w zasobie mieszkaniowym na obszarze opracowania znajdował 

się tylko 1 lokal socjalny. W związku z brakiem przyrostu ilości lokali socjalnych konieczne 

jest podjęcie interwencji samorządu w tym zakresie. 

*3) Obszar III zmiany studium obecnie nie jest zamieszkały.*  

 

9.2. Wychowanie przedszkolne i oświata 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Wychowanie przedszkolne na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium 

realizowane jest przez 2 placówki zlokalizowane na obszarze opracowania – w Kraczkowej i 

Soninie oraz 2 Zespoły Szkół – w Głuchowie i Rogóżnie. 

 

OŚWIATA 

 Na terenie objętym II-gą częściową zmianą studium działają 3 zespoły szkół: w 

Głuchowie, Kraczkowej, Rogóżnie. 

 

Na obszarze opracowania odnotowuje się spadek liczby uczniów w szkołach, co 

wpisuje się w ogólnokrajowe tendencje demograficzne, w związku z tym nie stwierdza się 

potrzeby zwiększenia liczby klas czy placówek szkolnych. 

Istotnym obszarem wymagającym działań samorządu jest brak placówki żłobkowej. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują budynki ani obiekty wychowania 

przedszkolnego i oświaty.* 

 

 

9.3. Kultura 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium działają Ośrodki Kultury wraz z 

Bibliotekami Publicznymi zlokalizowanymi we wszystkich sołectwach zlokalizowanych na 

obszarze opracowania. 
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Na obszarze niniejszej zmiany studium odbywają się liczne festiwale i imprezy 

kulturalne, z których większość stanowi imprezy cykliczne. W kalendarzu imprez Centrum 

Kultury Gminy Łańcut na rok 2018 znalazły się m.in. 

 Orszak Trzech Króli (Kraczkowa, Rogóżno, Sonina), 

 XI Spotkanie Noworoczne Zespołów Śpiewaczych KGW „Idzie Kolęda” (Rogóżno), 

 Gminny Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolęd i Pastorałek (Kraczkowa), 

 Gminny Turniej Tenisa Stołowego (Kraczkowa), 

 Gminne Obchody Święta 3-maja (Kraczkowa), 

 Tydzień Bibliotek (w różnych sołectwach), 

 XV Smaki i Aromaty z Galicyjskiej Chaty (Sonina), 

 Piknik Rodzinny (Rogóżno), 

 Dzień Patrona Szkoły (Sonina), 

 Festyn z okazji Dnia Dziecka – „Rodzice Dzieciom” (Głuchów), 

 110-lecie OSP w Rogóżnie (Rogóżno), 

 Festyn „Weekend z Rodziną” (Głuchów), 

 Parafiada (Kraczkowa), 

 Piknik poetycki z okazji 15-lecia Koła Poetów Gminy Łańcut (Kraczkowa), 

 Festyn z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (Kraczkowa), 

 Dożynki wiejskie (w różnych sołectwach), 

 70-lecie LKS „Szarotka” Rogóżno (Rogóżno), 

 Piknik edukacyjny „Jedź ostrożnie, na swój pogrzeb jeszcze zdążysz” (Kraczkowa), 

 Narodowe Czytanie (biblioteki i OK w różnych sołectwach), 

 Święto Pieczonego Ziemniaka (Kraczkowa), 

 Festyn „Wolna i Niepodległa” (Głuchów), 

 Powiatowy Konkurs KGW „Zamknąć lato w słoiku” (Kraczkowa), 

 XVIII Dzień Papieski (we wszystkich parafiach), 

 Powiatowy Konkurs KGW „Święto Chleba” (Głuchów), 

 Impreza sportowo-rekreacyjna z okazji Święta Niepodległości (Kraczkowa). 

 

Działające na obszarze opracowania Biblioteki Publiczne zlokalizowane są we 

wszystkich miejscowościach objętych niniejszą zmianą studium: w Głuchowie, Kraczkowej, 

Rogóżnie i Soninie. Oprócz udostępniania swoich zbiorów, biblioteki organizują dla 

mieszkańców gminy różnego rodzaju konkursy, warsztaty, wystawy i lekcje biblioteczne. 

Biblioteki zapewniają także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz 

bezprzewodową sieć internetową, z których można korzystać nieodpłatnie. 
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 Na szczególne uznanie zasługuje działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Patria” z 

Kraczkowej. Pierwszy zespół pieśni i tańca powstał w 1954 roku i nosił nazwę „Zespół 

Wesela Kraczkowskiego”, do którego scenariusz opracował Walenty Kunysz – miejscowy 

pisarz ludowy, a reżyserem i choreografem została nauczycielka Zofia Pelc. Po pewnym 

czasie zmieniła się organizacja zespołu i jego nazwa. W ten sposób powstał Zespół Pieśni i 

Tańca w Kraczkowej. W repertuarze zespołu znajdowały się tańce i pieśni kraczkowskie oraz 

fragment „Wesela Kraczkowskiego”. W latach 70. i 80. działalność zespołu osłabła i 

ograniczała się do okazjonalnych występów podczas uroczystości wiejskich. W roku 1991 

utworzono młodzieżowy zespół taneczno-obrzędowy, a następnie Zespół Pieśni i Tańca 

„Patria”, którego nazwa wywodzi się od najwyższego wzniesienia Kraczkowej. Zespół cieszył 

się coraz większą popularnością, gromadził coraz więcej członków i odnosił liczne sukcesy, 

zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 1996 roku powstało Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i 

Tańca „Patria” w Kraczkowej, którego misją jest wspieranie zespołu, organizacja imprez, 

organizacja kursów tańca, promocja kultury ludowej oraz rekonstruowanie zanikających 

tradycji ludowych. Stowarzyszenie zmierza do wznowienia Wesela Kraczkowskiego. 

 

Rolę lokalnych ośrodków kultury pełnią Ośrodki Kultury zlokalizowane we wszystkich 

sołectwach zlokalizowanych na obszarze opracowania. Organizowane są w nich różnorodne 

imprezy, pokazy, spotkania, sympozja, seminaria, szkolenia itp. Dodatkowo Ośrodki Kultury 

umożliwiają wynajem sali osobom prywatnym, firmom, organizacjom. Ponadto, w Ośrodkach 

Kultury zlokalizowanych na obszarze opracowania prowadzone są regularnie odbywające się 

zajęcia, których zestawienie obrazuje Tabela 8. 

Tab.8. Zajęcia w Ośrodkach Kultury zlokalizowanych na obszarze 
opracowania w 2018 r. 

Źródło: Centrum Kultury Gminy Łańcut 

Lp. 
Ośrodek Kultury 

- Miejscowość 
Forma pracy  

1 

Głuchów 

Zespół śpiewaczy „Nasturcje” 

2 Zespół tańca nowoczesnego „Quest” 

3 Rodzinny Zespół Wokalny „Consolazione” 

4 Dziecięcy Zespół Wokalny „Złote Nutki” 

5 Indywidualne zajęcia wokalne 

6 Kabaret „Patologia” 

7 Zajęcia akrobatyczne 

8 Zajęcia plastyczne z bibuły 
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Lp. 
Ośrodek Kultury 

- Miejscowość 
Forma pracy  

9 Kółko warcabowe 

10 

Kraczkowa 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

11 Zespół Pieśni i Tańca „Patria” 

12 Zespół wokalny 

13 Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” 

14 Zespół Tańca Estradowego „Contrast” 

15 BigMBand 

16 Zespół Instrumentalno-Wokalny „Bez perspektyw” 

17 Kraczkowskie Koło Seniorów 

18 Gminne Koło Poetów 

19 

Rogóżno 

Zespół śpiewaczy KGW 

20 Zespół wokalny „Rigo” 

21 Aerobic 

22 Klub Seniora 

23 

Sonina 

Chór mieszany czterogłosowy „Camerata” 

24 Zespół ludowy „Sonina” 

25 Zespół taneczny „4 dance” – 2 grupy 

26 Orkiestra dęta 

27 Klub Seniora 

28 Kółko Plastyczne 

29 Koło Gospodyń Wiejskich 

30 Zajęcia zabawowo-sportowe dla 5-6 latków 

31 Formy rekreacyjno-sportowe  

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują budynki ani obiekty kultury.* 

 

 

9.4. Sport i rekreacja 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze opracowania jest dość dobrze 

rozwinięta. Funkcjonują w niej następujące obiekty sportowe: 

 kompleks sportowy w Głuchowie (boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz szatnia 

piłkarska), 

 boisko do siatkówki plażowej w Głuchowie, 

 kompleks sportowy w Kraczkowej (boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej, boisko 

wielofunkcyjne, trybuny, oświetlenie oraz szatnie piłkarskie), 
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 boisko do siatkówki plażowej w Kraczkowej, 

 kompleks sportowy w Rogóżnie (stadion z boiskiem wielofunkcyjnym oraz szatnie 

piłkarskie),  

 hala sportowa w Soninie, 

 boisko do siatkówki plażowej w Soninie, 

 kompleks sportowy ze stadionem w Soninie. 

 

We wszystkich sołectwach zlokalizowanych na obszarze opracowania działają kluby 

sportowe: 

 LKS „Głuchowianka” Głuchów, 

 LKS „Czarni” Kraczkowa, 

 LKS „Szarotka” Rogóżno, 

 LKS „Sawa” Sonina. 

 

Ponadto w Soninie funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Soninianka” Sonina, a miłośnicy 

siatkówki zmagają się w rozgrywkach. 

 

Z powyższego wynika, iż rozkład urządzeń i obiektów infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej na obszarze opracowania jest dość równomierny, co zapewnia dostęp do tych 

obiektów wszystkim mieszkańcom. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują budynki, ani obiekty związane 

z rekreacją oraz usługami sportu.* 

 

9.5. Ochrona zdrowia 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium w roku 2018 funkcjonuje 1 

przychodnia publiczna – w Kraczkowej (wg danych UG Łańcut), świadcząca usługi 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

Najbliższy szpital obsługujący mieszkańców obszaru opracowania to Szpital św. 

Michała Archanioła w Łańcucie. Ograniczone możliwości w zakresie usług zdrowia, niska 

dostępność do publicznej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz brak opieki całodobowej, 

weekendowej i świątecznej powodują, że większość ponadpodstawowych usług medycznych 

dla mieszkańców obszaru zmiany studium świadczona jest przez placówki ochrony zdrowia 

w Łańcucie.  
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Na obszarze opracowania mieszkańcy mają możliwość zaopatrywania się w leki z 

dwóch aptek zlokalizowanych na obszarze opracowania – w Kraczkowej i w Rogóżnie. Na 

obszarze opracowania nie funkcjonuje apteka całodobowa. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują budynki ochrony zdrowia.* 

 

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA 

BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

 

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectw objętych 

niniejszą zmianą studium spoczywa na 3 jednostkach OSP oraz jednostkach powiatowych w 

Łańcucie - Komenda Powiatowa Policji (KPP) i Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej (KPPSP). Systemem bezpieczeństwa na obszarze objętym II-gą częściową zmianą 

studium zarządza, powołany przez wójta gminy, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Do jego zadań należy w szczególności ocena zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przekazywanie do 

wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniami. 

 

Obszar opracowania znajduje się w zasięgu działania Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łańcucie, a na jego terenie działają dodatkowo 3 

jednostki OSP: 

 OSP w Głuchowie, 

 OSP w Kraczkowej, 

 OSP w Rogóżnie. 

 

 Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa publicznego władze powiatowe opracowały 

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli Powiatu Łańcuckiego”. Program ten łączy działania Policji, 

administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych 

poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym założeniem programu jest 

koordynacja wysiłku społecznego poprzez budowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 

i zasad współpracy. Są to kompleksowe działania mające na celu ograniczenie zjawisk i 

zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują jednostki OSP.* 
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11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB 

I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

 

Choć w przeszłości głównym kierunkiem rozwoju gminy było rolnictwo, zachodzące 

obecnie przemiany powodują, iż zarówno władze, jak i mieszkańcy poszukują nowych 

kierunków, a rozwój gminy staje się wielopłaszczyznowy. Możliwości rozwoju gminy 

stwarzają uwarunkowania zróżnicowane w zależności od położenia w północnej lub 

południowej części gminy. W miejscowościach zlokalizowanych na południu możliwości 

rozwoju stwarzają licznie występujące tereny cenne przyrodniczo, a także bogata historia i 

ciekawe zabytki kultury oraz brak uciążliwego przemysłu. Dla odwiedzających gminę 

turystów dostępny jest szeroki wachlarz usług z zakresu gastronomi, rozrywki, jak i bazy 

noclegowej. Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe ukazują unikalne wartości gminy, jej 

historię oraz bogactwo przyrodnicze. W miejscowościach objętych niniejszą zmianą studium 

(Głuchów, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina) możliwości rozwoju związane są przede wszystkim 

z bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną tych obszarów, dzięki czemu tereny te są 

obszarami rozwoju powiązań funkcjonalnych z aglomeracją rzeszowską i całym regionem. 

Należy mieć na względzie, iż obszar ten znajduje się w paśmie przyspieszonego rozwoju, 

dlatego też niezwykle istotna jest potrzeba kontroli tempa i kierunków rozwoju struktury 

przestrzennej oraz racjonalnego wykorzystania obszarów, polegającego na uzupełnianiu 

istniejącego zainwestowania i uczytelnianiu istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

Należy dążyć do sterowania rozwojem przestrzennym w sposób możliwie jak najbardziej 

ograniczający nadmierne rozpraszanie się zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu 

układów przestrzennych i kształtowaniu nowych form w sposób harmonizujący je z 

istniejącym otoczeniem. 

 

 Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Łańcut zawarte zostały w Strategii Rozwoju 

Gminy Łańcut na lata 2008-2020. Głównym celem wyznaczonym w dokumencie jest misja 

gminy będąca próbą syntetycznego przedstawienia głównych idei dokumentu. Misja gminy 

Łańcut to:  

 „Jesteśmy gminą podmiejską z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, czystą 

ekologicznie. Chcemy stymulować nowoczesny i zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy, jednocześnie zachowując i promując dorobek mieszkańców gminy i jej walory.” 

 

Dla osiągnięcia założeń misji sformułowano cztery obszary strategiczne, w ramach których 

określono cele strategiczne i konkretne działania. 
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Obszar 1. Podniesienie poziomu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Cel 1. Rozbudowa i modernizacja układu drogowego; 

Cel 2. Rozwój systemu usług telekomunikacyjnych; 

Cel 3. Efektywne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów gminnych; 

Cel 4. Ochrona środowiska i gospodarka wodna. 

 

Obszar 2. Wspieranie lokalnej gospodarki 

Cel 1. Poprawa opłacalności produkcji rolnej; 

Cel 2. Wspieranie przedsiębiorczości; 

Cel 3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

 

Obszar 3. Rozwój kapitału społecznego 

Cel 1. Efektywny system edukacji; 

Cel 2. Wzmocnienie potencjału zdrowia mieszkańców; 

Cel 3. Aktywna integracja społeczna; 

Cel 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom; 

Cel 5. Programy przeciwdziałania bezrobociu; 

Cel 6. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zagrożeniom. 

 

Obszar 4. Wzmocnienie potencjału kulturowego, turystyki i sportu 

Cel 1. Kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 

Cel 2. Wzmocnienie rozwoju turystyki wiejskiej i działalności sportowej; 

Cel 3. Promocja lokalnych zasobów gminy. 

 

Wśród kluczowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, mających wpływ na 

ustalone w niniejszym studium kierunki zagospodarowania przestrzennego, należy wskazać 

przynależność obszaru gminy Łańcut, w tym obszaru objętego II-gą częściową zmianą 

studium do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z tym u podstaw dalszego 

rozwoju gminy Łańcut leży uzupełniający się rozwój połączonych ze sobą funkcjonalnie miast 

i gmin oparty na spójnym planowaniu przestrzennym i rozwoju społeczno-gospodarczym 

oraz wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 

Położenie na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego korzystnie wpłynie na 

wzrost rangi gminy w województwie i w kraju, a jednocześnie przyczyni się do intensyfikacji 

procesów rozwojowych, w tym przeznaczenia terenów pod inwestycje, szczególnie 
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przeznaczenie terenów pod oraz rozwój infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i 

społecznej. 

 

 

11.1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

Zbilansowana analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna jest narzędziem 

wspierającym wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju i wspomaga racjonalne 

wykorzystanie walorów gospodarczych i krajobrazowych przestrzeni. Jej celem jest także 

ograniczenie lub wręcz eliminacja zbędnej i nadmiernej podaży na zagospodarowanie 

terenów i bardziej ekonomiczne wykorzystanie ich potencjału. Tym samym przyczynia się 

ona do ograniczenia procesów dezurbanizacji i deprecjacji przestrzeni, będącej dobrem 

ograniczonym i trudnym do odtworzenia. 

 

11.1.1. Ujęcie ekonomiczne 

Racjonalne gospodarowanie przestrzenią opiera się o założenie, iż użytkownicy 

przestrzeni i ich potrzeby stanowią najważniejszy punkt odniesienia w planowaniu 

przestrzennym. Niemniej jednak, stwierdzenie to należy rozpatrywać z punktu widzenia także 

możliwości rozwoju obszaru, w długoletnim horyzoncie czasowym, co umożliwi zaspokojenie 

potrzeb przyszłych pokoleń. 

W praktyce oznacza to gospodarowanie przestrzenią, u podstaw którego leży 

świadomość ograniczoności zasobów przestrzennych i konieczność oszczędnego ich 

wykorzystania. Proces rozwoju musi zatem uwzględniać założenia ekonomii przestrzennej, 

która zwraca szczególną uwagę na minimalne standardy wyposażenia terenów 

zurbanizowanych i bodźce finansowe, jakie wywołuje ekspansja zagospodarowania terenów. 

Podstawowym założeniem polityki przestrzennej gminy wiejskiej Łańcut winno zatem 

być zwiększenie efektywności wykorzystania terenów już zurbanizowanych, ograniczenie 

suburbanizacji oraz przeciwdziałanie dekoncentracji zabudowy. Głównym założeniem 

niniejszego studium jest zatem takie kształtowanie przestrzeni, które wspiera działania, 

ograniczające rozpraszanie zabudowy i maksymalne wykorzystanie terenów już 

zagospodarowanych poprzez uzupełnianie istniejących układów przestrzennych, a także 

ograniczenie presji na niezagospodarowane tereny otwarte. 

Racjonalne ekonomicznie gospodarowanie przestrzenią wymaga uwzględnienia 

konsekwencji finansowych, jakie będą wynikać z rozwiązań przyjętych w studium, już na 

etapie tworzenia projektu dokumentu. Głównym celem analizy ekonomicznej jest 

kształtowanie świadomości władz i użytkowników przestrzeni w zakresie wydatków i 
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dochodów gminy, będących skutkiem uchwalenia studium. W związku z tym, projektowane w 

studium zagospodarowanie przestrzeni winno być kształtowane w taki sposób, aby bilans 

ekonomiczny był dodatni, a przyjęte rozwiązania adekwatne do możliwości finansowych 

gminy. 

 

Do zasadniczych wydatków gminy związanych z realizacją rozwiązań przestrzennych 

uwzględnionych w studium należą: 

 koszty realizacji lokalnych celów publicznych przewidzianych w studium (w tym w 

szczególności koszty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, koszty 

zagospodarowania przestrzeni publicznych itp.), 

 koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 odszkodowania związane ze zmianą wartości nieruchomości, 

 koszty podziałów i scaleń nieruchomości. 

 

Do zasadniczych dochodów gminy związanych z realizacją rozwiązań przestrzennych 

uwzględnionych w studium należą: 

 dochody z podatków, 

 opłaty za dzierżawę gruntów, 

 dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, 

 pośrednio: opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistyczne, 

adiacenckie) uzyskiwane po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Niemniej jednak samo uchwalenie studium nie rodzi bezpośrednio konsekwencji 

finansowych, gdyż studium nie jest aktem prawa miejscowego, a w przypadku braku planu 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb naliczania podatków wiążące są 

zapisy ewidencji gruntów i budynków. Ponadto dochody z nowych terenów spływają powoli, 

w miarę zagospodarowywania terenów i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. W 

związku z powyższym skutki finansowe należy traktować jako potencjalne, choć niewątpliwie 

realne i związane ściśle z realizacją założeń studium. 

Należy jednak zaznaczyć, iż celem gospodarki przestrzennej nie jest maksymalizacja 

korzyści ekonomicznych, a uporządkowane kształtowanie przestrzeni, odpowiadające 

potrzebom jej użytkowników i dobór funkcji terenów, uwzględniający także uwarunkowania 

przyrodnicze i krajobrazowe. Pozytywny efekt przestrzenny jest głównym założeniem, do 

którego dąży gmina. Analiza ekonomiczna wspiera zatem proces podejmowania decyzji 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

78 
 

przestrzennych, ale nie determinuje go i nie ogranicza, stawiając na pierwszym miejscu 

potrzeby użytkowników przestrzeni i racjonalny sposób gospodarowania nią. 

 

Na potrzeby niniejszej zmiany studium dokonano analizy ekonomicznej, której celem 

była ocena natężenia i dynamiki procesów inwestowania w gminie. Na skutek pojawienia się 

nowych podmiotów gospodarczych, wzrostu dochodów ludności oraz rozwoju rynku 

nieruchomości w gminie Łańcut obserwuje się znaczny rozwój urbanizacji oraz wykształcanie 

się nowej jakościowo przestrzeni. Odzwierciedleniem tych procesów jest szereg 

przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, a także zmian strukturalnych związanych z 

przyrostem nowej substancji budowlanej. Jednocześnie należy zauważyć, iż przyrost nowych 

terenów budowlanych świadczy o stabilnej sytuacji ekonomicznej gminy, jej mieszkańców i 

podmiotów, działających na jej terenie. Zainteresowanie społeczeństwa nieruchomościami i 

stały rozwój zabudowy świadczą o atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a popyt na tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe i pod działalność gospodarczą w gminie stale wzrasta. 

 

Na podstawie danych BDL GUS określono ilość nowych budynków oddanych do 

użytkowania na terenie gminy w latach 2005-2014. Wyraźnie zaznacza się wysokie 

zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, którego najniższa wartość wyniosła 49 

budynków w roku 2006, a najwyższa – 84 budynki w roku 2007. Także przyrost zabudowy 

niemieszkalnej należy uznać za stały, choć wskaźnik przyrostu jest w tym przypadku 

znacznie niższy. 

 

 

Tab.9. Budynki oddane do użytkowania w latach 2005–2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia 

budynki ogółem 63 60 97 74 65 101 77 78 63 71 75 

budynki mieszkalne 51 49 84 57 57 82 64 61 50 60 62 

budynki niemieszkalne 12 11 13 17 8 19 13 17 13 11 13 
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Ryc.10. Budynki oddane do użytkowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 
Ryc.11. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Wśród budynków niemieszkalnych dominowały obiekty związane z działalnością 

gospodarstw rolnych, które stanowiły ponad 50% wszystkich budynków niemieszkalnych 

oddanych do użytkowania. Kolejną pod względem liczebności grupę obejmowały budynki 

garaży, które w ogólnym zestawieniu stanowiły ok. 18%.  

Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym zapotrzebowanie na zabudowę jest 

powierzchnia użytkowa. Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni nowej zabudowy 

powstałej na obszarze gminy w latach 2005–2014 (Tab. 10,11). 
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Tab.10. Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych oddanych do 
użytkowania w latach 2005–2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnia 

łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 
w nowych budynkach mieszkalnych (m

2
)  

7049 7925 11717 7522 8576 12003 9475 8485 7818 8512 8908 

średnia powierzchnia użytkowa 
mieszkań na 1 budynek mieszkalny (m

2
) 

138 162 139 132 150 146 148 139 156 142 145 

 
 

Tab.11. Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do 

użytkowania w latach 2005–2014 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 suma 

łączna powierzchnia użytkowa 
nowych budynków 
niemieszkalnych (m

2
) 

4293 2740 3010 1061 4883 3051 12202 2425 3585 3905 41155 

budynki hoteli 
ilość 1 - - - - - - - - - 1 

pow. uż. 471 - - - - - - - - - 471 

budynki biurowe 
ilość - - - - - 1 - - 1 - 2 

pow. uż. - - - - - 417 - - 1088 - 1505 

budynki handlowo-
usługowe 

ilość 1 - 1 1 1 3 - 3 4 4 18 

pow. uż. 410 - 533 287 277 535 - 836 495 548 3921 

budynki garaży 
ilość 3 3 4 - 2 2 6 1 2 1 24 

pow. uż. 174 212 220 - 68 88 725 28 75 24 1614 

budynki 
przemysłowe 

ilość 2 - - 2 1 2 - 1 - 1 9 

pow. uż. 482 - - 1587 412 2326 - 4004 - 2785 11596 

zbiorniki, silosy i 
budynki 
magazynowe 

ilość - 1 1 - - 1 - 1 2 - 6 

pow. uż. 
- 2718 951 - - 803 - 5854 403 - 10729 

budynki szkół i 
instytucji 
badawczych 

ilość - 1 - - - - - 1 - - 2 

pow. uż. 
- 1110 - - - - - 778 - - 1888 

budynki kultury 
fizycznej 

ilość - - - 1 - - 1 - 2 - 4 

pow. uż. - - - 146 - - 1702 - 222 - 2070 

budynki gospodarstw 
rolnych 

ilość 5 6 7 13 4 10 6 10 2 5 68 

pow. uż. 261 253 1036 990 304 714 624 702 142 228 5254 

 
Analiza powyższych danych pozwala sformułować stwierdzenie, iż obszar gminy 

wiejskiej Łańcut cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, szczególnie 

pod kątem terenów mieszkaniowych. Dysproporcje w ilości powstającej zabudowy 

mieszkaniowej i zabudowy pełniącej funkcje niemieszkalne świadczą o dominacji funkcji 

mieszkaniowej, co jest znamienne dla gmin podmiejskich o charakterze sypialni miejskich. 

Ponadto przyrost liczby budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 

rozpatrywanym okresie był zbliżony do przyrostu liczby ludności gminy. Można zatem 

wnioskować, iż w dalszej perspektywie wzrost liczby ludności będzie rodził dalsze 
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zapotrzebowanie na nowe budynki mieszkalne, a rozwój gminy i dogodne położenie 

komunikacyjne będą miały przełożenie także na wzrost zapotrzebowania na nową zabudowę 

o funkcjach innych niż mieszkalnictwo. 

Dalszy rozwój gminy Łańcut i zaspokojenie nowych potrzeb wymagać będzie 

rozbudowy istniejących układów urbanistycznych w celu zapewnienia terenów 

mieszkaniowych i pełniących funkcje inne niż mieszkalnictwo. O ile rozwój mieszkalnictwa 

może być z dużą trafnością prognozowany na podstawie powyższych analiz, tak rozwój 

budownictwa niemieszkalnego jest uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim 

czynników gospodarczych o charakterze lokalnym, regionalnym, makroregionalnym i 

wreszcie krajowym. Na inwestycje, szczególnie podmiotów indywidualnych i podmiotów 

gospodarczych, lokalne władze mają tylko pośredni wpływ, który wynika ze stworzenia 

korzystnych warunków dla lokowania zabudowy. Należy jednak brać pod uwagę, iż jest to 

tylko jeden z elementów, a decyzje lokacyjne są w większości przypadków uzależnione od 

wielu innych kwestii niezależnych od władztwa gminnego.  

 

11.1.2. Ujęcie środowiskowe 

Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada wprowadzenie kryterium ekologicznego 

zagospodarowania terenów na wszystkich szczeblach planowania przestrzennego: 

krajowym, regionalnym i lokalnym (miejscowym). Oznacza to takie gospodarowanie, dzięki 

któremu cele gospodarcze i społeczne osiągane są przy jednoczesnym zapewnieniu 

prawidłowego funkcjonowania przyrody, poprzez możliwe zmniejszenie negatywnych 

oddziaływań na środowisko. Rozwój terenów powinien zatem być uzależniony od cech 

środowiska, co w obecnie obowiązującym systemie planowania przestrzennego jest 

zapewnione poprzez analizę stanu środowiska oraz uwzględnianie wymogów jego ochrony 

już na etapie analizy obecnego stanu użytkowania i zagospodarowania. 

Analizy środowiskowe, dokonane na potrzeby niniejszego Studium, zostały 

przeprowadzone wieloetapowo. 

Wstępna szczegółowa analiza warunków przyrodniczych została przeprowadzona na 

etapie sporządzania „Opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb sporządzenia II-giej 

częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łańcut”. Dokument ten zawiera rozpoznanie, analizę i ocenę poszczególnych 

elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań, a także określa uwarunkowania 

rozwoju i zmian zagospodarowania przestrzennego przy zapewnieniu trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych. 
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Kolejnym etapem analizy środowiskowej było przedstawienie i uwzględnienie 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, związanych z wymogami ochrony 

środowiska, obejmujących w szczególności stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. Ponadto uwzględniono 

szereg innych zagadnień środowiskowych, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na 

kształtowanie przestrzeni i sposób jej zagospodarowania.  

W kolejnym etapie, obejmującym zdefiniowanie kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, przeanalizowano wymienione wcześniej aspekty środowiskowe i określono 

wymogi ochrony środowiska, uwzględniające w szczególności obszary oraz zasady ochrony 

środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i 

uzdrowisk. Założenia polityki przestrzennej gminy Łańcut zdefiniowane w kierunkach 

zagospodarowania gminy, zostały określone w głównej mierze w oparciu o posiadane 

zasoby przyrodnicze. Na tej podstawie władze gminne oraz społeczność lokalna dokonują 

wyboru priorytetów rozwoju lokalnego.  Decyzje podejmowane w tym zakresie pozwalają na 

realizację funkcji gospodarczych (np. zagospodarowanie pozwalające tworzyć miejsca pracy 

i pozyskiwać dochody dla gminy) przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. 

Decyzje dotyczące użytkowania terenów powinny zatem uwzględniać potencjalny 

wpływ wyboru danej funkcji przez pryzmat oceny i pomiaru zmian sposobu 

zagospodarowania. Dobór kryteriów oceny oddziaływania tych decyzji oparty jest o takie 

wskaźniki, które w zależności od zakładanej funkcji są zmienne dla danego terenu w 

określonej jednostce czasu. 

Kompleksowy rozwój gminy związany z przyrostem liczby ludności i terenów 

zagospodarowanych wymaga uwzględnienia zmiennych efektów wyboru przeznaczenia dla 

danego terenu, który w konsekwencji różnicuje takie czynniki jak: 

 gospodarka wodna, 

 odprowadzanie ścieków, 

 wytwarzanie i składowanie odpadów, 

 emisje, 

 konsumpcja zasobów i energii, 

 transport i komunikacja, 

 rozwój terenów zieleni.  

Dobór funkcji i sposobu użytkowania terenów w gminie Łańcut musi zatem uwzględniać 

konsekwencje, jakie w wymienionych powyżej obszarach powoduje przeznaczenie terenów 

pod poszczególne funkcje.  
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Ustalenia studium zostały ostatecznie poddane procesowi oceny środowiskowej 

poprzez sporządzenie „Prognozy oddziaływania na środowisko”. Opracowanie to umożliwiło 

w głównej mierze ocenę skutków realizacji założeń studium. Prognoza oddziaływania na 

środowisko daje podstawę do wprowadzania korekt przyjętych rozwiązań dokonywanych na 

rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, a także umożliwia ocenę 

skumulowanych oddziaływań na tereny sąsiadujące. Przeprowadzona w ten sposób ocena 

środowiskowa jest zatem uzupełnieniem analiz środowiskowych i weryfikuje oddziaływania 

już przyjętych rozwiązań, dając pełen obraz oddziaływań, jakie spowoduje wprowadzenie w 

życie ustaleń studium. 

11.1.3. Ujęcie społeczne 

 

W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru kierunków rozwoju i gospodarowania 

terenami szczególnie istotną rolę odgrywa wymiar społeczny planowania przestrzennego. 

Społeczność lokalna i użytkownicy przestrzeni w całokształcie problematyki gospodarowania 

odgrywają szczególnie istotną rolę, gdyż aspekt przestrzenny w sensie miejsca 

zamieszkania i codziennego przebywania różnicuje opinie, postawy i zachowania. Ponadto 

estetyczne i funkcjonalne ujęcie przestrzeni jest dla ludzi swojego rodzaju wartością, która 

jest przez nich oceniana i przeżywana, a niewłaściwy dobór elementów otoczenia może 

doprowadzić do dezaktywizacji społecznej, depresji demograficzno-gospodarczej i 

psychospołecznej danej jednostki przestrzennej, a w konsekwencji do powstawania patologii 

społecznych. 

Na potrzeby opracowania niniejszego studium przeprowadzono analizę czynników 

społecznych, której celem było dostarczenie informacji o sytuacji społecznej, w tym analizę 

warunków i jakości życia mieszkańców uwzględniającą ochronę ich zdrowia, a także 

zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Szczególnie istotną częścią z punktu 

widzenia budowania polityki przestrzennej gminy i zaspokajania przyszłych potrzeb 

mieszkańców i użytkowników przestrzeni było przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji 

demograficznej oraz przedstawienie prognozy demograficznej w perspektywie 30-letniej. 

Dzięki temu badaniu uzyskano lepsze zrozumienie rzeczywistości społecznej, co w 

konsekwencji przekłada się na zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej wynikających z 

rozkładu statystycznego struktury społecznej. 

W kolejnym etapie dokonano szczegółowej analizy problemów społecznych, która 

zawarta została w „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut 

na lata 2014-2020”. Dokument ten został opracowany w oparciu o materiały badawcze w 

zakresie problemów społecznych oraz potrzeb społeczności lokalnej, a forma i założenia 
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Strategii są wyrazem woli mieszkańców w odniesieniu do kształtowania jakości życia w 

gminie. Na podstawie analizy zawartości dokumentu zdefiniowane zostało problemy 

decyzyjne, przed którymi stoi polityka przestrzenna gminy Łańcut, a wyniki analizy 

uwzględniono podczas definiowania ustaleń studium i opracowywania kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

11.2. Prognozy demograficzne 

W roku 2014 Główny Urząd Statystyczny opracował „Prognozę demograficzną dla 

powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata 2014 – 2050”. Opracowanie 

to jest spójne z prognozą dla województw, a podstawę obliczeń stanowiły stany ludności 

według płci, wieku i powiatów.  

Jako dane bazowe przyjęto liczbę ludności gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r., 

kiedy gminę zamieszkiwało 21 358 osób. Podstawą do oszacowania liczby ludności gminy 

wiejskiej Łańcut stał się wskaźnik zmian liczby ludności dla powiatu, który następnie 

poddano analizie tendencji zmian, przeniesionych w kolejnym etapie na liczbę ludności 

gminy. Zgodnie z uwarunkowaniami rozwoju gminy oraz cechami i prognozami 

demograficznymi gminy zakłada się wzrost liczby ludności gminy w perspektywie 30-letniej, 

tj. do roku 2045. W tym roku liczba ludności gminy wyniesie 23075 osób, co oznacza wzrost 

liczby ludności o 1717 osób (8,04%). Prognozę demograficzną obrazuje Tabela nr 12. 

Tab.12. Prognoza demograficzna dla gminy wiejskiej Łańcut do roku 2045 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Prognozy demograficznej dla powiatów i miast na 

prawach powiatu oraz podregionów na lata 2014 – 2050” GUS, 2014 r. 

wskaźnik 2020 2025 2030 2035 2040 2045 
przyrost ludności w 
latach 2015-2045 

przyrost (%) 2,17% 1,98% 1,61% 1,17% 0,75% 0,36% 8,04% 

liczba ludności (os.) 21822 22244 22588 22839 22998 23075 1717 

 

Pod uwagę wzięto również fakt, iż gmina wiejska Łańcut, ze względu na swoje 

położenie i dogodne powiązania komunikacyjne stanowi typowy obszar podmiejski 

wchodzący w skład aglomeracji rzeszowskiej i pełniący rolę obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego – Rzeszowa, a tym samym przybierająca charakter sypialni dla miast 

Łańcuta oraz Rzeszowa – miasta centralnego i stolicy województwa podkarpackiego. W 

konsekwencji przekłada się to na znaczny napływ ludności miejskiej, która osiedla się na 

terenach wiejskich. Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na taki stan jest chęć 

poprawy jakości życia poprzez zamieszkanie w lepszych warunkach (wyższy poziom 
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warunków życia) – niezależnie od interpretacji tego pojęcia przez poszczególne grupy 

społeczne. 

Poziom warunków życia wyznaczany jest na podstawie tzw. syntetycznego 

wskaźnika rozwoju Hellwiga, który bazuje na miarach dostępności infrastruktury poprzez 

analizę zmiennych diagnostycznych (gęstość dróg, podłączenia wodociągowe, 

kanalizacyjne, odsetek gospodarstw bez kanalizacji, podłączenia gazowe, podłączenia do 

sieci energetycznej, liczba wysypisk odpadów, dostępność do usług pocztowo-

telekomunikacyjnych). Przeprowadzone w tym zakresie badania naukowe dowodzą, iż gminy 

charakteryzujące się najwyższymi wskaźnikami poziomu jakości życia (poziomu i tempa 

rozwoju) odnotowują najwyższe przyrosty liczby ludności. 

Napływ ludności na obszary wiejskie położone w obszarach funkcjonalnych ośrodka 

wojewódzkiego wykazuje stałą tendencję wzrostową. Uczestniczy w nim głównie ludność w 

wieku produkcyjnym, co wpływa na znaczne odmłodzenie struktury demograficznej tych 

obszarów i pośrednio wpływa na większą ich aktywność gospodarczą, wyrażającą się m.in. 

w powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych, tworzeniu nowej infrastruktury 

społecznej, a co za tym idzie – zwiększaniu konkurencyjności gminy. 

Analizując rozwój gminy Łańcut, zauważalny jest znaczny wzrost wskaźników 

charakteryzujących wymienione powyżej zmienne diagnostyczne, a w konsekwencji należy 

zakładać, iż zainteresowanie terenami mieszkalnymi w perspektywie najbliższych 30 lat 

będzie stale wzrastać. 

Na podstawie danych z wielolecia 2001-2013 udostępnianych przez GUS 

oszacowano średnioroczny przyrost ludności na obszarach podmiejskich, który kształtuje się 

na poziomie +0,22% ludności wiejskiej rocznie. Ilość ludności napływowej z miejskich części 

obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego dla terenu gminy wiejskiej Łańcut 

oszacowano przy użyciu tego wskaźnika. Wyniki zobrazowano w Tabeli nr 13. 

 

Tab.13. Prognozowane saldo migracji w ramach miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego w okresach 5-letnich 

Źródło: Opracowanie własne 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 
przyrost ludności w 
latach 2015-2045  

(l. osób) 

282 255 270 286 301 317 1711 
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Oszacowany przyrost liczby ludności w gminie związany z migracjami na obszar 

gminy wiejskiej Łańcut znajdującej się w obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w 

perspektywie do roku 2045 wynosi 7,47%, co oznacza przyrost liczby ludności o 1711 osób. 

 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na liczbę ludności gminy jest także dostępność 

miejsc pracy. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do utworzenia w gminie Łańcut 

specjalnej strefy ekonomicznej. Powstawanie nowych miejsc pracy aktywizuje znaczny 

odsetek ludności gminy w wieku produkcyjnym, a także dostępność różnorodnych stanowisk 

pracy spowoduje wzrost migracji z gmin ościennych. Wzmocnienie rynku pracy przyczyni się 

do wzrostu równowagi w finansach publicznych, gdyż wzrosną dochody z podatków od osób 

aktywnych zawodowo, a tym samym wzmocniona zostanie zdolność do wzrostu lokalnej 

gospodarki, ponieważ gmina będzie skupiać osoby najbardziej energiczne i przedsiębiorcze 

oraz lepiej wykształcone. 

 Wg badań GUS większość pracujących posiada zatrudnienie na terenie swojej gminy. 

Odsetek ten jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji w poszczególnych regionach kraju 

i poziomu jakości życia w danej gminie, niemniej jednak posiada wartość dość zbliżoną, 

która kształtuje się na poziomie 75-80% pracujących. Powstanie wielu nowych miejsc pracy 

skoncentrowanych w ramach strefy ekonomicznej pierwotnie będzie wiązało się ze 

wzmożeniem dojazdów do pracy, niemniej jednak z czasem coraz większy odsetek 

dojeżdżających decyduje się na osiedlenie w gminie, w której posiada stałe zatrudnienie. 

Tym samym wzrasta liczba mieszkańców.  

Prognoza demograficzna opracowana przez GUS nie uwzględniała kwestii powstania 

strefy, w związku z tym prognozowaną liczbę ludności poddano korekcie. Przyrost liczby 

mieszkańców w perspektywie 30-letniej w związku z realizacją strefy ekonomicznej 

oszacowano na poziomie 30% w stosunku do wyjściowej liczby mieszkańców na koniec 

2014 r., co daje średnio wzrost ludności na poziomie 1% rocznie. Wartość ta obejmuje liczbę 

ludności napływowej, której osiedlenie się ma związek ze stworzeniem nowych miejsc pracy, 

a także ich rodzin i osób zamieszkujących z nimi we wspólnych gospodarstwach domowych. 

Ostateczne oszacowanie liczby ludności w perspektywie 30-letniej uwzględnia 

przyrost ludności na podstawie prognozy demograficznej, przyrost ludności w związku z 

realizacją strefy ekonomicznej oraz migracji w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

ośrodka wojewódzkiego. Wyniki kalkulacji określają zakładaną liczbę mieszkańców gminy 

Łańcut w roku 2045 (Tab. 14).  
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Tab.14. Szacunkowa liczba mieszkańców gminy wiejskiej Łańcut do roku 
2045 

Źródło: Opracowanie własne 

Prognozowana liczba 
ludności 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 
przyrost ludności 
w latach 2015-
2045 (l. osób) 

Prognoza 
demograficzna GUS 21822 22244 22588 22839 22998 23075 1717 

Przyrost liczby ludności 
w związku z realizacją 
strefy ekonomicznej* 

1091 
2203 

(1112+1091) 
3333 

(1129+2203) 
4475 

(1142+3333) 
5625 

(1150+4475) 
6778 

(1154+5625) 
6778 

Migracje ludności na 
obszary wiejskie 
położone w strefach 
podmiejskich* 

282 
537 

(282+255) 
807 

(537+270) 
1093 

(807+286) 
1394 

(1093+301) 
1711 

(1394+317) 
1711 

Ogółem 23195 24984 26728 28407 30017 31564 10206 

* (napływ z poprzednich lat + napływ w okresach 5-letnich) 
 

Wyniki powyższych analiz pozwalają oszacować, iż łączny przyrost liczby ludności w 

gminie do roku 2045 wyniesie około 47,78%, co oznacza wzrost liczby ludności o 10206 

osób. Tym samym przyjęto założenie, iż w roku 2045 liczba ludności gminy wyniesie 31 564 

osoby. 

Na przestrzeni ubiegłych lat na obszarze gminy Łańcut zauważalny jest sukcesywny 

wzrost liczby gospodarstw domowych, a tendencja ta znajduje odzwierciedlenie również w 

ogólnej sytuacji w kraju. Wg danych Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (GUS, 2011 r.) 

liczba gospodarstw domowych zarówno w miastach, jak i na wsi, wzrosła w stosunku do 

poprzedniego Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku 2002. Wynika 

to przede wszystkim ze stale rosnącego udziału gospodarstw jednoosobowych, co jest 

następstwem zachowań ludzi młodych, którzy podejmując decyzję o usamodzielnieniu się, 

często odkładają decyzje matrymonialne i prorodzinne. Z drugiej strony gospodarstwa 

jednoosobowe tworzą często osoby starsze, zwłaszcza kobiety. Wyraźny wzrost zauważalny 

jest także w ilości gospodarstw dwuosobowych, tworzonych głównie przez młode lub 

bezdzietne małżeństwa, osoby pozostające w związkach partnerskich oraz osoby starsze. 

Ponadto znacznemu obniżeniu uległ odsetek gospodarstw domowych trzyosobowych lub 

większych, szczególnie ilość rodzin wielodzietnych (w Polsce określanych jako rodziny 

posiadające minimum troje dzieci). Tendencje te można określić jako stałe, w związku z tym 

zakłada się ich utrzymanie, a wręcz nasilenie. W konsekwencji przyjmuje się, iż pomimo 

spadku średniej liczby osób w gospodarstwie domowym, wzrost zapotrzebowania na nowe 

mieszkania będzie nadal wzrastać. 
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11.3. Możliwości finansowania inwestycji 

Szeroko pojęty rozwój uzależniony jest w głównej mierze od realizacji lokalnych i 

ponadlokalnych inwestycji celu publicznego. Gmina jako rzeczywisty gospodarz terenów 

zlokalizowanych w jej granicach administracyjnych modeluje przestrzeń, której sposób 

zagospodarowania jest często widoczny głównie przez pryzmat intensywności i 

różnorodności inwestycji, w tym inwestycji strategicznych, mających bezpośrednie 

przełożenie na realizację celów rozwojowych gminy.  

Podłoże ekonomiczne inwestycji kształtowane jest przez sferę finansów, a o 

pewności kapitałowej gminy decydują przede wszystkim wzajemne relacje dochodów w 

postaci: dochodów własnych, subwencji ogólnych, dotacji, środków finansowych Unii 

Europejskiej, a także dochodów z innych źródeł. 

W ostatnim dziesięcioleciu poziom dochodów gminy wiejskiej Łańcut ulegał stałemu 

wzrostowi (Ryc. 12-14). 

 
 

Ryc.12. Dochody gminy ogółem 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Ryc.13. Źródła i wartości dochodów gminy w mln zł 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 
Ryc.14. Dochody na 1 mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić znaczną pewność pozyskiwania 

dochodów gminy z różnych źródeł finansowania. Zauważalny jest sukcesywny wzrost 

dochodów, w tym dochodów na 1 mieszkańca, co w konsekwencji przekłada się na wzrost 

możliwości inwestycyjnych gminy Łańcut. 

Z puntu widzenia gospodarowania budżetem gminy wiejskiej Łańcut i prognozowania 

długoterminowego, zanotowane w analizie zmiany są korzystne dla gminy. Wynika to 

głównie ze wzrostu dochodów własnych i swojego rodzaju niezależności budżetu od 

dochodów wspomagających (zewnętrznych) niepodlegających decyzyjności lokalnej. 

Wzrostowy udział środków własnych sprzyja wzmocnieniu lokalnej bazy ekonomicznej, 
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możliwemu do osiągnięcia m.in. w wyniku realizowanych inwestycji służących lokowaniu 

nowej działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. Równie pozytywnym 

czynnikiem jest wzrost udziału środków zewnętrznych, w tym środków unijnych. Szczególnie 

istotnym jest fakt uruchomienia Nowej Perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 

2014 – 2020, która daje gminie możliwości pozyskiwania dofinansowań na realizację zadań 

w ramach Funduszy Strukturalnych. Jest to realną szansą pozyskania dodatkowych środków 

na inwestycje o wysokich nakładach kapitałowych, szczególnie innowacje i inwestycje 

prorozwojowe stymulujące rozwój także w ujęciu ponadlokalnym. 

Są to niewątpliwie elementy pozytywnie wpływające na ocenę podmiotów 

zewnętrznych dokonywaną przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek kapitałowy, a tym 

samym wpływające na atrakcyjność inwestycyjną gminy i powiększające bazę podatkową.  

 

 

Tab.15. Wydatki gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wydatki ogółem (mln 
zł) 

36,59 41,46 48,04 50,09 55,01 57,45 58,21 59,63 57,98 72,51 

wydatki majątkowe 
inwestycyjne (mln zł) 

3,21 6,30 10,48 8,86 11,31 9,15 9,95 9,04 6,50 6,50 

udział wydatków 
inwestycyjnych (%) 

8,8% 15,2% 21,8% 17,7% 20,6% 15,9% 17,1% 15,2% 11,2% 9,0% 

 

Poziom wydatków inwestycyjnych gminy Łańcut w ostatnim dziesięcioleciu ulegał 

stałemu wzrostowi, co w konsekwencji przekładało się na sukcesywne zwiększanie ilości 

realizowanych inwestycji. Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2008 nastąpił gwałtowny wzrost 

wydatków inwestycyjnych majątkowych, będących kluczowym instrumentem polityki 

wydatkowej gminy wiejskiej Łańcut. Wydatki te mają charakter powszechny i są związane 

przede wszystkim z inwestycjami infrastrukturalnymi. Władze gminne, decydując o poziomie 

wydatków inwestycyjnych i kierunkach ich wydatkowania, mogą stwarzać warunki 

sprzyjające rozwojowi gminy i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę 

dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Tym samym mają realny wpływ na 

atrakcyjność inwestycyjną gminy i możliwości jej rozwoju, szczególnie w aspekcie przyrostu 

ilości terenów zurbanizowanych. 
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Ryc.15. Wydatki majątkowe inwestycyjne gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 
Ryc.16. Planowane wydatki inwestycyjne gminy 

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut na lata 2018-2027 

 

Na podstawie powyższych zestawień stwierdzono wiele faktów, świadczących 

korzystnie o możliwościach finansowania przez gminę wydatków inwestycyjnych. Planowany 

wzrost tych wydatków w perspektywie wieloletniej świadczy o dużym nacisku na kreowanie 

rozwoju lokalnego. Motywem ponoszenia tych wydatków jest zatem chęć pobudzania 

rozwoju i są one świadomą ingerencją w lokalny system społeczno-gospodarczy. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalne zwiększanie się dysproporcji pomiędzy 

wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. Wzrastające koszty bieżące powodują spowolnienie 

wzrostu, a w dalszej perspektywie mogą przełożyć się na spadek wielkości inwestycji. 

Niemniej jednak gmina znajduje się obecnie w sytuacji, w której stosunkowo łatwo można 
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przeciwdziałać nasilaniu się niekorzystnych relacji poprzez monitorowanie wzajemnych 

stosunków wzrostu obu grup wydatków. 

 
Ryc.17. Struktura wydatków gminy Łańcut 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Rozwiązaniem może stać się zwiększenie tempa przyrostu dochodów w stosunku do 

tempa przyrostu wydatków bieżących, co spowoduje zwiększenie nadwyżki operacyjnej, a 

tym samym zapewni stabilność struktury wydatków. Konieczne jest zatem ustalenie 

proinwestycyjnych długookresowych proporcji budżetu, w szczególności pod kątem 

wydatków bieżących i inwestycyjnych. Warto wziąć pod uwagę rozszerzenie planów 

inwestycyjnych, bazujące na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza 

bezzwrotnych środków krajowych i unijnych. Warunkiem systematycznego zwiększania 

zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym wzrostu bazy ekonomicznej 

gminy będzie dalsza racjonalizacja gospodarki budżetowej. 

 

11.4. [Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

11.4.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

W celu określenia zapotrzebowania na nową zabudowę w perspektywie 30-letniej 

wzięto pod uwagę przeprowadzone analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, 

prognozy demograficzne i możliwości finansowe gminy. 

Przy obliczaniu zapotrzebowania przyjęto następujące współczynniki: 

- prognozowany przyrost ludności do roku 2045 – 10206 osób (tabela 11), 

- powierzchnia użytkowa na osobę w nowych budynkach – 50 m2 (standard europejski). 

Przyjęto, zgodnie ze stanem obecnym, iż zabudowa mieszkaniowa stanowić będzie 70% 

całej zabudowy, zabudowa usługowa – 10% i zabudowa produkcyjna – 20%. 
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Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę wzięto pod uwagę niepewność procesów 

rozwojowych wyrażoną możliwością zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę w 

stosunku do wyników analiz o dodatkowe 30%. 

 

Tab.16. Zapotrzebowanie na nową zabudowę w podziale na funkcje 
zabudowy 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę w podziale na funkcje zabudowy 

 
Przyrost 
ludności 
(l. osób) 

Pow. użytkowa na 
osobę (m

2
) 

Całkowita pow. 
użytkowa (m

2
)  

[2 ∙ 3] 

Zwiększone 
zapotrzebowanie o 

30% (m
2
) 

1 2 3 4 5 
Zabudowa mieszkaniowa 

(70%) 
10206 50 510 300 663 390 

Zabudowa usługowa (10%) - - 72 900 94 770 
Zabudowa produkcyjna 

(20%) 
- - 145 800 189 540 

Razem - - 729 000 947 700 

 

11.4.2. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, 

rozumiana jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 

zabudowy 

Wyznaczono obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, a następnie oszacowano ich chłonność 

poprzez określenie stopnia zainwestowania tych obszarów. W tym celu analizie poddano 

wyodrębnione jednostki przestrzenne i określono ilość budynków istniejących i potencjalnie 

możliwych do zrealizowania. 

 

Jako obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w 

granicach jednostek osadniczych rozumie się takie obszary zurbanizowane, w których 

struktura przestrzenna, ciągi komunikacyjne i wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej 

oraz infrastrukturę społeczną zostały zrealizowane w takim zakresie, że zlokalizowanie na 

tych obszarach nowej zabudowy nie wymaga istotnych nowych inwestycji infrastrukturalnych 

(np. budowa nowych dróg czy szkół, zwielokrotnienie przepustowości istniejących sieci 

uzbrojenia)1. Przy wyznaczaniu zwartej struktury wzięto pod uwagę średnie zagęszczenie 

zabudowy w gminie, tym samym zwartą strukturę stanowi zespół minimum 5 budynków 

                                                           
1 Opinia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, sygn.. akt DPP.621.1.2016.RR NK: 66198/16 
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położonych w odległości nie więcej niż 100 m od siebie. Wyznaczono w ten sposób obszary 

o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej o łącznej powierzchni  

2055,1956 ha (w tym 651,3649 ha obszarów chłonnych w granicach jednostek osadniczych). 

Zgodnie z obowiązującymi w przeszłości standardami urbanistycznymi, z założenia 

zapewniony miał być dostęp do obiektów świadczących usługi społeczne (np. szpitali, szkół, 

ośrodków kultury i urządzeń sportowych), terenów rekreacyjnych (np. zieleń, usługi sportu i 

rekreacji, place zabaw i miejsca wypoczynku), miejsc pracy (np. tereny produkcyjne lub 

produkcyjno-usługowe). Wytyczne te stały się podstawą do określenia sposobu 

zagospodarowania, zapewniającego właściwą strukturę funkcjonalno-przestrzenną i 

zrównoważony rozwój gminy Łańcut. Pod uwagę wzięto jednak kwestie, które zmieniły się 

istotnie w stosunku do II połowy XX w., a mianowicie kwestię stale rosnącej liczby 

samochodów i innych pojazdów oraz wzrost natężenia ruchu, skutkujące koniecznością 

realizacji większej ilości dróg, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów. 

Zasięg obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostek osadniczych został przedstawiony na poniższej rycinie. 
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Ryc.18. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych 
Źródło: Opracowanie własne 
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W oparciu o wymagania ładu przestrzennego, przestrzennego minimum zdrowotnego 

oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy Łańcut, określono udział poszczególnych funkcji w 

niezagospodarowanej części obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych: 

 funkcje mieszkaniowe – 60% terenów; 

 funkcje usługowe – 10% terenów; 

 funkcje produkcyjne – 10% terenów; 

 zieleń (w tym rekreacja) – 10% terenów; 

 komunikacja (w tym drogi, ciągi piesze i rowerowe, parkingi) – 10% terenów. 

 

Przy obliczaniu chłonności przyjęto następujące współczynniki: 

 ilość lokali na 1 budynek – 1, 

 przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie (lokal) – 3,57, 

 powierzchnia użytkowa na osobę w nowych budynkach – 50 m2 (standard 

europejski), 

 średnia pow. użytkowa na 1 budynek mieszkalny – 178,5 m2, 

 średnia pow. użytkowa na 1 budynek usługowy – 280 m2, 

 średnia pow. użytkowa na 1 budynek produkcyjny – 1000 m2, 

 średnia pow. działki pod funkcje mieszkaniowe w gminie – 2000 m2, 

 średnia pow. działki pod funkcje usługowe w gminie – 2500 m2, 

 średnia pow. działki pod funkcje produkcyjne w gminie – 5000 m2. 

 

Średnią powierzchnię użytkową na jeden budynek mieszkalny w obliczono mnożąc 

przeciętną liczbę osób na 1 mieszkanie w gminie przez planowaną powierzchnię użytkową 

na osobę w nowych budynkach zgodnie ze standardem europejskim (przykładowo: Włochy – 

40,0 m2, Belgia 48,0 m2, Szwecja – 45 m2). Średnia powierzchnia użytkowa na 1 budynek 

usługowy i produkcyjny została przyjęta jako średnia powierzchnia budynków oddanych do 

użytkowania w latach 2005-2014 w gminie. Określając ilość nowych terenów pod zabudowę 

przyjmuje się utrzymanie istniejących parametrów określających przestrzenne minimum 

zdrowotne i społeczne, określone sposobem i powierzchnią zagospodarowanego terenu, 

dlatego średnie powierzchnie działek przyjęto jako przeciętne powierzchnie w gminie pod 

poszczególne typy zabudowy, zgodnie ze stanem obecnym. 
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Tab.17. Chłonność terenów w podziale na funkcje zabudowy 

obszary 
Powierzchnia 
terenu [ha] 

Powierzchnia 
terenu [m

2
] 

Średnia pow. 
działki (m

2
) 

Liczba 
działek 

[3:4] 

średnia pow. 
użytkowa na 

1 budynek 
(m

2)
 

Powierzchnia 
użytkowa 

(m
2
) – 

chłonność 
[5∙6] 

1 2 3 4 5 6 7 

wolne obszary 651,3649 6 513 649 - - - - 

Zabudowa mieszkaniowa 
(60%) 

391 3 908 189 2 000 1 954 178,5 348 789 

Zabudowa usługowa (10%) 65 651 365 2 500 260 280 72 800 

Zabudowa produkcyjna 
(10%) 

65 651 365 5 000 130 1000 130 000 

Razem 521 5 210 919 - 2 344 - 551 589 

 

 

11.4.3. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 

zabudowę innych niż o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, rozumiana jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy 

 

Obowiązujące plany miejscowe charakteryzują się dużym rozproszeniem i obejmują 

niewielkie obszary, często w granicach pojedynczych działek. Przedmiotem miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego są gównie tereny mieszkaniowe, a 

przeznaczenie terenów na funkcje niezwiązane z mieszkalnictwem odbywało się w 

większości na podstawie realnego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby fizyczne i 

prawne. W związku z tym, plany miejscowe obejmują tereny niemal całkowicie 

zainwestowane, ich chłonność na nową zabudowę jest znikoma, a zaspokojenie 

zapotrzebowania na nowe budynki niemieszkalne wymaga wyznaczenia odrębnych 

obszarów, w których mogą one zostać zrealizowane. 

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) do dalszych 

obliczeń wzięto pod uwagę ilość budynków możliwych do zrealizowania poza wykształconą 

zwartą strukturą funkcjonalno-przestrzenną. 
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Tab.18. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Albigowa 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 001 ALBIGOWA 11 8 0 

MPZP 027 ALBIGOWA 8 6 0 

MPZP 030 ALBIGOWA 3 0 77 

MPZP 032 ALBIGOWA 10 14 0 

MPZP 043 ALBIGOWA 10 0 0 

 

Tab.19. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Cierpisz 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 002 CIERPISZ 3 1 0 

MPZP 033 CIERPISZ 4 4 0 

MPZP 044 CIERPISZ 10 12 0 

 

Tab.20. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Głuchów 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 003 GŁUCHÓW 7 5 0 

MPZP 022 GŁUCHÓW 0 1 0 

MPZP 034 GŁUCHÓW 2 24 13 

 

Tab.21. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Handzlówka 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 004 HANDZLÓWKA 4 3 0 

MPZP 035 HANDZLÓWKA 0 5 0 

 

 

 

 

 

 



III ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBJĘTEGO II-GĄ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ 

STUDIUM, III ZMIANĄ STUDIUM  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

99 
 

Tab.22. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Kosina 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 005 KOSINA 4 4 2 

MPZP 036 KOSINA 6 10 0 

 

Tab.23. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Kraczkowa 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 006 KRACZKOWA 14 6 0 

MPZP 025 KRACZKOWA 10 0 0 

MPZP 037 KRACZKOWA 10 32 28 

 

Tab.24. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Rogóżno 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 007 ROGÓŻNO 0 7 1 

MPZP 038 ROGÓŻNO 1 1 0 

 

Tab.25. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Sonina 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 008 SONINA 6 10 0 

MPZP 039 SONINA 31 43 35 

MPZP 049 SONINA 0 3 0 

 

Tab.26. Chłonność terenów mieszkaniowych w sołectwie Wysoka 

NAZWA MPZP 

ilość budynków mieszkalnych 

istniejących 

możliwych do zrealizowania 

wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna 

TAK NIE 

MPZP 009 WYSOKA 6 5 2 

MPZP 023 WYSOKA 1 0 0 

MPZP 024 WYSOKA 1 0 0 

MPZP 040 WYSOKA 12 59 1 
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Tab.27. Chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w MPZP 

Sołectwo 
Chłonność wyrażona w 

ilości lokali 
Średnia pow. użytkowa na 

1 budynek (m
2
) 

Chłonność wyrażona w 
powierzchni użytkowej 

(m
2
) 

1 2 3 4 

Albigowa 77 

178,5 

13 744,5 

Cierpisz 0 0 

Głuchów 13 2 320,5 

Handzlówka 0 0 

Kosina 2 357 

Kraczkowa 28 4998 

Rogóżno 1 178,5 

Sonina 35 6 247,5 

Wysoka 3 535,5 

Razem 159 28 381,5 

 

 
 

11.4.4. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością 

obszarów 

Tab.28. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością 
obszarów 

 
Zapotrzebowanie 

na nową 
zabudowę (m

2
) 

Chłonność terenów 
w obszarach 

zwartej zabudowy 
(m

2
) 

Chłonność terenów w 
MPZP (m

2
) 

Chłonność 
ogółem 

(m
2
) 

[3+4] 

Nadwyżka 
zapotrzebowania 
nad chłonnością 

(m
2
) 

[2-5] 

1 2 3 4 5 6 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

663 390 348 789 28 381,5 337 170,5 286 219,5 

Zabudowa 
usługowa 

94 770 72 800 - 72 800 21 970 

Zabudowa 
produkcyjna 

189 540 130 000 - 130 000 59 540 
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Tab.29. Przeliczenie powierzchni użytkowej nadwyżki zapotrzebowania nad 
chłonnością na powierzchnię terenu 

 
Nadwyżka 

zapotrzebowania 
nad chłonnością 

Średnia pow. 
użytkowa na 1 
budynek (m

2
) 

Liczba działek (lokali) 
[2:3] 

Średnia 
pow. 

działki 
(m

2
) 

Powierzchnia 
terenu (m

2
) 

[4∙5] 

Powierzchnia 
terenu (ha) 

1 2 3 4 5 6 7 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

286 219,5 178,5 1 600 2 000 3 200 000 320 

Zabudowa 
usługowa 

21 970 280 78 2 500 195 000 19,5 

Zabudowa 
produkcyjna 

59 540 1 000 60 5 000 300 000 30 

 

11.4.5. Określenie możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy 

 

Działania gminy Łańcut przedstawione w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 

2018-2027 wykazują, że kondycja finansowa gminy pozwala na realizację działań 

związanych z utrzymaniem pożądanego poziomu rozwoju gminy. Należy przyjąć, że tereny 

wyznaczone w Studium jako nowe tereny inwestycji mieszkaniowych, usługowych czy 

przemysłowych nie skutkują w całości koniecznością realizowania zadań własnych gminy i 

zwiększenia obciążeń finansowych. Można przyjąć, że plany miejscowe zgodnie z 

kierunkami wyznaczonymi w studium, w sposób planowy będą uchwalane w ramach 

strategicznego działania gminy, nie powodując nadmiernych obciążeń budżetu i 

dodatkowych, ponadprzeciętnych wydatków. Bilans zakłada realizację założeń w 

perspektywie czasowej 30 lat, w związku z powyższym założenie dotyczące finansowania 

przez gminę sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej zostanie 

rozłożone w czasie. 

Opracowania prognoza finansowa gminy zakłada stały, proporcjonalny wzrost 

dochodów oraz wzrost wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zgodnie z 

przedstawioną poniżej prognozą finansową na lata 2018-2027 (na podstawie uchwalonej 

WPF). 
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Tab.30. Prognozowane dochody gminy w latach 2018-2027 (zgodnie z 
uchwaloną WPF) 

Lata  
Dochody ogółem 

(zł) 

w tym: 

Dochody z tytułu 
podatku od osób 

fizycznych (PIT) (zł) 

Podatki i opłaty 
lokalne (zł) 

Subwencje (zł) 
Dotacje i pozostałe 

środki zewnętrzne (zł) 

1 2 3 4 5 6 

2018 88 720 406,00 12 879 408,00 10 768 300,00 29 938 164,00 28 523 784,00 

2019 89 724 231,00 13 523 378,00 10 983 666,00 31 135 690,00 29 379 497,00 

2020 92 218 886,00 14 199 547,00 11 203 339,00 32 381 118,00 30 260 882,00 

2021 95 338 001,00 14 909 524,00 11 427 406,00 33 676 363,00 31 168 708,00 

2022 98 259 337,00 15 655 000,00 11 655 954,00 34 686 653,00 32 103 770,00 

2023 100 780 959,00 16 437 750,00 11 889 073,00 35 727 253,00 33 066 883,00 

2024 103 598 697,00 16 930 883,00 12 126 854,00 36 799 071,00 34 058 889,00 

2025 105 977 900,00 17 438 810,00 12 369 391,00 37 909 043,00 35 080 656,00 

2026 108 940 963,00 17 961 974,00 12 616 779,00 39 040 134,00 36 133 076,00 

2027 111 990 354,00 18 500 833,00 12 869 833,00 140 211 338,00 37 217 068,00 

 

Tab.31. Prognozowane wydatki gminy w latach 2018-2027 (zgodnie z 
uchwaloną WPF) 

Lata  Wydatki ogółem (zł) 
w tym 

Wydatki majątkowe (zł) 

1 2 3 

2018 91 050 046,00 15 023 014,00 

2019 87 974 231,00 9 536 000,00 

2020 90 473 884,00 9 750 000,00 

2021 93 738 001,00 10 650 000,00 

2022 97 059 377,00 11 450 000,00 

2023 99 580 959,00 11 400 000,00 

2024 102 398 697,00 12 300 000,00 

2025 104 777 900,00 12 750 000,00 

2026 107 840 963,00 13 450 000,00 

2027 111 490 354,00 14 300 000,00 

 

Dzięki opracowanym prognozom finansowym możliwe będzie planowanie wydatków 

inwestycyjnych w kolejnych latach i dostosowanie ich do możliwości finansowych budżetu 

gminy. 
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11.4.6. Określenie potrzeb inwestycyjnych gminy wynikających z 

konieczności realizacji zadań własnych związanych z realizacją nowej 

zabudowy 

 

Infrastruktura drogowa: 

 Gmina Łańcut posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, a rozbudowa czy budowa 

nowych dróg publicznych oraz dojazdowych do istniejących i projektowanych terenów 

zabudowy nie tylko zachęci do inwestowania, ale również do osiedlania się na terenie Gminy 

Łańcut, co przyniesie dodatkowe dochody dla gminy. 

 

Sieć wodociągowa: 

 Wszystkie miejscowości na terenie gminy Łańcut posiadają dobrze rozwiniętą sieć 

wodociągową. Tereny zabudowane, jak również część terenów wskazanych w studium do 

zabudowy posiada istniejąca sieć wodociągową. Na terenie gminy zmodernizowano 

wszystkie stacje uzdatniania wody, a sieć wodociągowa na terenie gminy Łańcut jest ciągle 

rozbudowywana, uzbrajane są tereny, na których powstają nowe osiedla mieszkaniowe. 

 

Sieć kanalizacyjna: 

 Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Łańcut jest dobrze rozwinięta, skanalizowane są 

wszystkie miejscowości gminy, a także projektuje się i rozbudowuje istniejącą sieć pod 

potrzeby nowo powstającej zabudowy. 

 

Infrastruktura oświatowa: 

 Infrastruktura oświatowa na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięta, każda 

miejscowość posiada przedszkole publiczne, szkołę podstawową. Na terenie gminy znajduje 

się również szkoła średnia, kształcąca uczniów w kierunkach technicznych. Placówki 

oświatowe są dobrze wyposażone, w związku z tym, że znajdują się we wszystkich 

miejscowościach nie ma problemów z ich dostępnością dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców gminy. Gmina stale inwestuje w rozwój bazy oświatowej, budowane są nowe 

przedszkola, modernizowane szkoły podstawowe, rozbudowywane baza sportowa przy 

placówkach oświatowych.  

Na terenie gminy funkcjonuje Centrum Kultury Gminy Łańcut, prowadzi 

onadziałalność kulturalną oraz w zakresie funkcjonowania bibliotek publicznych. Na terenie 

każdej miejscowości znajdują się wiejskie ośrodki kultury z dobrze rozwiniętym zapleczem 

technicznym. 
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Gmina Łańcut posiada infrastrukturę sportową w każdym ze swoich sołectw, 

umożliwiającą zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Baza sportowa jest 

sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana w celu sprostania ciągle wzrastającym w tym 

zakresie potrzebom mieszkańców. W ostatnich latach w każdej miejscowości powstały nowe 

place zabaw dla dzieci, w trakcie realizacji jest projekt budowy siłowni plenerowych na 

terenie poszczególnych miejscowości. 

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że infrastruktura techniczna oraz 

społeczna jest wystarczająca dla zapewnienia potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców. 

Gmina Łańcut stara się na bieżąco rozbudowywać i unowocześniać infrastrukturę, a z 

analizy planowanych wydatków wynika, że gmina jest w dobrym stanie finansowym i w 

przyszłości planuje kolejne inwestycje w celu zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych 

mieszkańców. 

 

11.4.7. Podsumowanie i wnioski 

Z przeprowadzonych analiz i wykonanego bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę wynika, iż gmina Łańcut wykazuje zapotrzebowanie na nowe tereny zabudowy, 

głównie mieszkaniowej, ale również usługowej i produkcyjnej. 

 Z porównania zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów na 

terenie gminy Łańcut wynika, iż nadwyżka zapotrzebowania nad chłonnością jest duża i 

wynosi odpowiednio dla: 

 zabudowy mieszkaniowej: 286 219,5 m2, 

 zabudowy usługowej: 21 970 m2, 

 zabudowy produkcyjnej: 59 540 m2. 

Powierzchnia terenu do zainwestowania na terenie gminy Łańcut w 9 sołectwach wynosi 

odpowiednio dla: 

 zabudowy mieszkaniowej: 3 200 000 m2, 

 zabudowy usługowej: 195 000 m2, 

 zabudowy produkcyjnej: 300 000 m2. 

 

Realizacja nowej zabudowy może wpłynąć na wzrost potrzeb inwestycyjnych gminy, 

wynikających z konieczności realizacji zadań własnych. Gmina Łańcut posiada możliwości 
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dostosowania polityki finansowej do aktualnych oczekiwań mieszkańców i inwestorów, które 

zapewnią równomierny i stały rozwój gminy.]OOGŁ
 
2 

*3) Obszar III zmiany Studium znajduje się poza obszarem zwartej zabudowy, 

dlatego projektując obszar PU wykorzystano tereny w ilości 1,3738 ha przewidziane 

w bilansie. Co w zestawieniu z wynikami przestawionymi w kierunkach II częściowej zmiany 

Studium, realizującej nowe tereny przemysłowe o powierzchni 26,48 ha, daje 4,58% 

wyznaczonego w bilansie zapotrzebowania.  

Zgodnie z wynikami analizy po realizacji II częściowej zmiany oraz III zmiany studium 

do realizacji pozostaje 2,1462 ha co stanowi 7,15% terenów wyznaczonych pod zabudowę 

produkcyjną.*  

 

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO 

GRUNTÓW 

W strukturze własności gruntów na obszarze objętym II-gą częściową zmianą 

studium dominują grunty będące własnością sektora niepublicznego. Stan prawny gruntów, 

w którym większość stanowią grunty prywatne w istotny sposób ogranicza działalność w 

zakresie realizacji inwestycji publicznych. Brak większych kompleksów gruntów własności 

komunalnej ogranicza wpływ gminy na rynek nieruchomości na obszarze opracowania. 

 

Własność komunalna wchodząca w skład tzw. mienia wiejskiego obejmuje grunty, 

które zostały przekazane do dyspozycji sołectwom. Na obszarze opracowania mienie 

wiejskie stanowi łącznie 39,424 ha, a strukturę powierzchni tych terenów w poszczególnych 

sołectwach obrazuje Ryc. 19.  

 

                                                           
2  []OOGŁ

 oznaczenie ustaleń wprowadzonych na podstawie odrębnego opracowania przekazanego 

przez Urząd Gminy Łańcut 
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Ryc.19. Grunty stanowiące własność gminy Łańcut przekazane do dyspozycji 
sołectwom (mienie wiejskie) 

Źródło: Obwieszczenie nr 1/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały V/33/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w 

sprawie Statutu Gminy Łańcut 

 

*3) W obszarze III zmiany studium działki należą wyłącznie do osób prywatnych.* 

 

13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

13.1. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 

Na obszarze objętym niniejszą zmianą *3) oraz III zmianą* studium nie występują 

obszarowe formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody *3) (j.t. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 55*).  

Na obszarze opracowania w miejscowości Kraczkowa znajdują się 3 pomniki 

przyrody: 

 dąb szypułkowy w wieku około 340 lat zlokalizowany przy prywatnej posesji w niewielkiej 

odległości od drogi gminnej „Kraczkowa przez wieś”. Obwód pnia wynosi 540 cm, 

wysokość drzewa – 29 m. 

13,7379 0 20,83 4,8561 
0
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Grunty stanowiące własność gminy Łańcut przekazane do 
dyspozycji sołectwom na obszarze opracowania w ha 

(mienie wiejskie) 
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 dąb szypułkowy zlokalizowany na terenie pofolwarcznym wśród innych drzew tego 

gatunku. Obwód pnia wynosi 490 cm, wysokość drzewa – 18 m. 

 lipa szerokolistna w wieku około 170 lat. Obwód pnia wynosi 380 cm, wysokość drzewa – 

25 m. 

 

13.2. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

Na obszarze sołectwa Kraczkowa występują złoża gazu ziemnego „Husów–

Albigowa–Krasne” GZ 4611 związane z obszarem i terenem górniczym „Husów–Albigowa–

Krasne – 1” ustalonego Decyzją Nr GOsm/2406/c/94 Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26.08.1994 r. (z późniejszymi zmianami). Złoże jest 

eksploatowane, a na północ od obszaru i terenu górniczego zlokalizowany jest nieczynny 

odwiert gazu ziemnego o nazwie Łańcut – 1, dla którego obowiązuje strefa wolna od 

zabudowy (5 m). 

W północnej części sołectwa Głuchów znajduje się fragment obszaru i terenu 

górniczego „Smolarzyny” ustalonego dla złoża gazu ziemnego Decyzją Nr GOsm/2802/C/94 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26.08.1994 (z 

późniejszymi zmianami). 

*3) Na obszarze III zmiany studium, nie występują obszary, ani tereny górnicze.* 

 

 

13.3. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Użytki rolne stanowią największy odsetek powierzchni gruntów na obszarze objętym 

II-gą częściową zmianą studium. Na obszarze opracowania występują gleby najwyższych 

klas bonitacyjnych I – III, a zmiana sposobu ich użytkowania wymaga uzyskania zgody na 

zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze bez względu na powierzchnię obszaru. 

 

*3)Na obszarze III zmiany studium, występują grunty użytkowane rolniczo, 

zadrzewione, z pozostałościami zabudowy zagrodowej.* 

 

13.4. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium lasy stanowią niewielki odsetek 

powierzchni gruntów. Na obszarze opracowania występują nieliczne grunty leśne, które nie 
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stanowią dużych, zwartych kompleksów. Wszystkie lasy na obszaru opracowania – 

niezależnie od własności – stanowią ochronne obszary leśne dla miasta Łańcuta, co 

powoduje znaczne ograniczenia w ich użytkowaniu i zagospodarowaniu. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium, nie występują grunty leśne.* 

 

13.5. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Na obszarze opracowania znajduje się 1 obiekt wpisany do rejestru zabytków 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. 

Ponadto do gminnej ewidencji zabytków zalicza się 55 obiektów zabytkowych 

zlokalizowanych na obszarze opracowania. Na obszarze objętym niniejszą zmianą studium 

znajduje się także 76 stanowisk archeologicznych sklasyfikowanych w różnych jednostkach 

chronologiczno-kulturowych. Problematyka zabytków i opieki nad zabytkami została 

szczegółowo omówiona w pkt. 6. 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków ani gminnej ewidencji zabytków.* 

 

13.6. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium występuje jeden Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych: GZWP nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. 

Na obszarze opracowania funkcjonują obecnie 2 ujęcia wody, które zaopatrują 

mieszkańców w wodę pitną: 

 ujęcie wody w Głuchowie (obsługujące mieszkańców Głuchowa, Soniny i Wysokiej), 

 ujęcie wody w Kraczkowej (obsługujące mieszkańców Kraczkowej i Cierpisza). 

 

*3) Obszar III zmiany studium znajduje się poza granicami Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych. 

W obszarze III zmiany studium brak występowania obszarów stref ochronnych od ujęć wody 

oraz ujęć wody pitnej.* 
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Dla ujęć wody wyznaczone zostały strefy ochrony, których zasięg przedstawiono na 

rysunku studium.  

Zgodnie z 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 częściową zmianą studium strefy ochrony ujęć wód 

podziemnych posiadają także ujęcia zlokalizowane w miejscowości Kraczkowa (3 ujęcia) i 

Kosina (3 ujęcia – poza granicami zmiany). Strefy ochrony wód w Kraczkowej zostały 

utworzone na mocy Rozporządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Kraczkowa, Dz. U. Woj. 

Podkarp. z 2016 r., poz. 192. Strefę ochronną dzieli się na: teren ochrony bezpośredniej, 

składający się z trzech obszarów o łącznej powierzchni 0,10 ha oraz teren ochrony 

pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 79,12 ha, położony w miejscowości Kraczkowa 

w gminie Łańcut. 

Ponadto niewielki fragment w rejonie Rogóżna znajduje się w strefie ochrony 

pośredniej ujęcia wody w miejscowości Kosina. Strefy ochrony zostały ustanowione 

Rozporządzeniem Nr 20/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 

podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Kosina, Dz. U. Woj. Podkarp. z 2015 r., poz. 

4437. Strefę ochronną dzieli się na: teren ochrony bezpośredniej, składający się z trzech 

obszarów o łącznej powierzchni 0,13 ha oraz teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o 

powierzchni 125,88 ha, położony w miejscowości Białobrzegi w gminie Białobrzegi oraz w 

miejscowościach Kosina i Rogóżno w gminie Łańcut. 

 

W ostatnich kilkudziesięciu latach na obszarze działania RZGW w Krakowie, w tym 

na obszarze niniejszej zmiany studium, praktycznie w każdym roku występowały podtopienia 
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lub wezbrania powodziowe. Największe wezbrania powodziowe na obszarze opracowania 

miały miejsce w 1997 i 2010 roku. 

Kwestię obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi omówiono w pkt 19. 

 

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH 

Do najczęściej spotykanych naturalnych zagrożeń geologicznych można zaliczyć 

trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne oraz osuwiska i ruchy masowe. Polska leży w strefie 

asejsmicznej, w związku z tym na obszarze gminy Łańcut nie występują zagrożenia 

związane z trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanicznymi. Na obszarze opracowania 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. Tereny te, wyznaczone na 

rysunku studium, położone są na stokach wzniesień związanych z Pogórzem Dynowskim. 

W projekcie „System Osłony Przeciwosuwiskowej” realizowanym przez Państwowy 

Instytut Geologiczny, którego celem jest rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk i terenów 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce, wskazane są również tereny 

niezarejestrowane narażone, na których występują zagrożenia ruchami masowymi oraz 

tereny zagrożone ruchami masowymi. Obszary te, wyznaczone na rysunku studium, 

położone są na zboczach doliny rzecznej Sawy. 

*3) Na obszarze III zmiany studium zlokalizowany jest teren zagrożony osuwaniem się 

mas ziemnych nr 8844, zewidencjonowany w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „System 

Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny.* 

 

15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH 

KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA 

DWUTLENKU WĘGLA 

 

Na terenie sołectwa Kraczkowa występują złoża gazu ziemnego „Husów–Albigowa–

Krasne” związane z obszarem i terenem górniczym „Husów–Albigowa–Krasne – 1” oraz 

złoża gazu ziemnego „Smolarzyny” związane z obszarem i terenem górniczym „Smolarzyny”. 
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 Na obszarze opracowania występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 425 

Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. Zbiornik znajduje się w utworach czwartorzędowych, w 

ośrodku porowym, posiada całkowitą powierzchnię 2194 km2, szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne – 576 tys. m3/dobę, średnią głębokość ujęć 10 – 30 m. Jakość wody oceniana 

jest jako bardzo wysoka. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium, nie występują udokumentowane złoża surowców 

naturalnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 

węgla. Obszar znajduje się również poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.* 

 

16. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium znajdują się 2 tereny górnicze: 

 Husów-Albigowa-Krasne-1 (w miejscowości Kraczkowa, objętej niniejszą zmianą 

Studium), 

 Smolarzyny (w miejscowości Głuchów, objętej niniejszą zmianą Studium). 

Na terenach górniczych nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium zlokalizowane są aktualne obszary 

górnicze: 

 Husów-Albigowa-Krasne-1, nr w rejestrze 8/1/1, 

 Smolarzyny, nr w rejestrze 2/1/166. 

 

*3) Na obszarze III zmiany studium, nie występują tereny górnicze.* 

 

17. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW 

KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM 

STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO–

ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 

ODPADAMI 
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17.1. Stan systemu komunikacyjnego 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium posiada dobrze rozwiniętą sieć 

drogową. Obszar opracowania przecina istotny szlak komunikacyjny – droga krajowa nr 94, 

która swój bieg rozpoczyna na granicy z Niemcami, a kończy na granicy z Ukrainą. Przez 

obszar opracowania przebiega także droga wojewódzka nr 881 relacji Sokołów – Żurawica. 

Rozmieszczenie układu drogowego charakteryzuje równomierność i duża gęstość, co 

zapewnia dobre połączenie z pozostałymi sołectwami gminy oraz sąsiednimi gminami. 

Podstawowy układ drogowy na obszarze opracowania stanowią drogi gminne, drogi 

powiatowe oraz drogi wewnętrzne. 

 

*3)Obszar III zmiany studium nie posiada sieci drogowej, w jego graniach brak drogi 

publicznej. Obsługa komunikacyjna obszaru zapewniona jest z przyległej od wschodu,  

drogi powiatowej nr 1547R.* 
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Ryc.20. Schemat układu komunikacyjnego  
Źródło: Opracowanie własne
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17.1.1. Komunikacja drogowa 

DROGI KRAJOWE 

Przez teren opracowania przebiega droga krajowa:  

 DK4 relacji Jędrzychowice (granica z Niemcami) – Korczowa (granica z Ukrainą) klasy 

głównej ruchu przyspieszonego, długość drogi krajowej nr 94 na obszarze opracowania 

wynosi 8,614 km, co stanowi około 16,23% łącznej długości ważniejszych dróg na 

terenie opracowania. 

 

DROGA WOJEWÓDZKA 

Przez obszar objęty niniejszą zmianą studium przebiega droga wojewódzka: 

 881 relacji Sokołów – Żurawica. Jest to droga klasy zbiorczej, a jej długość na obszarze 

opracowania wynosi 4,862 km, co stanowi około 9,16% łącznej długości ważniejszych 

dróg na obszarze opracowania. 

 

DROGI POWIATOWE 

 Obszar opracowania obsługiwany jest przez 8 dróg powiatowych: 

 1517R Korniaktów – Rogóżno, 

 1520R Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów, 

 1549R Kraczkowa – Albigowa, 

 1550R Kraczkowa od drogi nr 94, 

 1548R Kraczkowa – Cierpisz, 

 1395R Malawa – Kraczkowa, 

 1541R Wysoka – Sonina, 

 1542R Albigowa – Sonina. 

Łączna długość dróg powiatowych na obszarze wynosi około 17,189 km, co stanowi około 

32,39% łącznej długości ważniejszych dróg na obszarze opracowania. 

 

DROGI GMINNE 

Pozostałe ważniejsze drogi na obszarze opracowania są drogami gminnymi; łączna 

długość dróg gminnych na obszarze opracowania wynosi około 22,396 km (około 42,21% 

ważniejszych dróg na obszarze opracowania). 

 

*3) Przez obszar III zmiany studium nie przebiega droga publiczna.* 
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17.1.2. Komunikacja kolejowa 

Przez obszar objęty II-gą częściową zmianą studium przebiega linia kolejowa nr 91 

relacji Kraków – Medyka (granica z Ukrainą). Linia ta jest fragmentem tranzytowej linii 

kolejowej E-30, która przebiega na trasie od granicy państwa z Niemcami do granicy z 

Ukrainą. 

Dostępność tak istotnej linii kolejowej o znaczeniu międzynarodowym jest więc 

istotnym uwarunkowaniem komunikacyjnym i stanowi dobrą alternatywę dla transportu 

drogowego, zarówno osobowego, jak i towarowego.  

Na obszarze opracowania dostępne są osobowe połączenia kolejowe – z przystanku 

osobowego w Głuchowie oraz dworca kolejowego w Rogóżnie, z których kursują pociągi 

m.in. do pobliskiego Łańcuta oraz wielu miejscowości w regionie. 

 

*3) Przez obszar III zmiany studium nie przebiega linia kolejowa.* 

 

17.1.3. Komunikacja autobusowa 

Komunikację autobusową na obszarze opracowania *3) oraz na obszarze III zmiany 

studium* zapewniają prywatni przewoźnicy, którzy wykonują regularne kursy na liniach 

autobusowych obsługiwanych w przeszłości przez PKS Łańcut. Połączenia autobusowe 

realizowane są na podstawie zezwoleń dla przewoźników wydawanych przez starostę 

łańcuckiego. 

Prywatni przewoźnicy wykonujący kursy mikrobusami oferują także połączenia z 

wieloma ośrodkami, m.in.: Rzeszów, Leżajsk, Przeworsk, Jarosław, Sokołów i Sędziszów 

Małopolski, Kańczuga, a także Ropczyce, Radymno, Tyczyn, Dynów, Czudec, Strzyżów, 

Kolbuszowa i dużych ośrodkach miejskich jak Przemyśl, Stalowa Wola, Dębica, Mielec. 

 

17.2. Stan infrastruktury technicznej 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium charakteryzuje się dobrze rozwiniętą 

siecią infrastruktury technicznej, a stan uzbrojenia obszaru opracowania w sieci infrastruktury 

technicznej ocenia się jako zadowalający i odpowiadający potrzebom lokalnej społeczności i 

gospodarki.  

*3) Obszar III zmiany studium posiada infrastrukturę techniczną pozwalająca 

na rozszerzenie istniejącego kompleksu przemysłowo – usługowego. Stan uzbrojenia 

dla obecnie zabudowanych działek oceniany jest jako dobry, budynki posiadają pełne 

uzbrojenie. Działki niezabudowane nie są uzbrojone.*  
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Ryc.21. Schemat infrastruktury technicznej  
Źródło: Opracowanie własne
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17.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

17.2.1.1. Ujęcia wody 

Na obszarze opracowania zlokalizowane są 2 ujęcia wody, z których obszar 

zaopatrywany jest w wodę: 

 ujęcie wody w Głuchowie (obsługujące mieszkańców Głuchowa, Soniny i Wysokiej), 

 ujęcie wody w Kraczkowej (obsługujące mieszkańców Kraczkowej i Cierpisza). 

Zlokalizowane na obszarze niniejszej zmiany studium ujęcia wody zaspokajają 

potrzeby społeczności lokalnej w zakresie poboru wody na cele bytowe w gospodarstwach 

domowych oraz potrzeby lokalnej gospodarki. Biorąc pod uwagę, iż obszar opracowania jest 

obszarem wodonośnym o dużych zasobach dyspozycyjnych, w przypadku wzrostu 

zapotrzebowania na wodę gmina będzie miała możliwość uruchomienia nowych ujęć wody. 

*3) Na obszarze III zmiany studium, nie występują ujęcia wody.* 

17.2.1.2. Sieć wodociągowa 

Obszar opracowania posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Na 

obszarze niniejszej zmiany studium przeważająca część ludności pobiera wodę z sieci 

wodociągowej, a pozostali mieszkańcy korzystają z przydomowych studni. 

*3) Obszar III zmiany studium, posiada podłączenie do sieci wodociągowej.* 

 

17.2.1.3. Sieć kanalizacyjna 

Obszar opracowania posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną. Wszystkie 

miejscowości zlokalizowane na obszarze opracowania należą do powierzchni obszaru 

skanalizowanego.  

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium obsługiwany jest przez zbiorczą sieć 

kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków. Ścieki z obszaru opracowania odprowadzane są 

do oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów zlokalizowanej w 

miejscowości Wola Dalsza i obsługującej teren aglomeracji łańcuckiej. Przepustowość 

oczyszczalni wg projektu wynosi 9200m3/dobę, czemu odpowiada równoważna liczba 

mieszkańców 92400 osób.  

*3) Obszar III zmiany studium, posiada podłączenie do sieci kanalizacyjnej.* 
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17.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Cały zainwestowany obszar objęty II-gą częściową zmianą studium jest 

zelektryfikowany. Obszar opracowania zasilany jest ze stacji elektroenergetycznych (GPZ) 

110/30/15 kV Łańcut oraz 110/30/15 kV Rzeszów Krasne istniejącymi liniami 

elektroenergetycznymi WN:  

 linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Boguchwała – Husów (długość linii na terenie 

gminy: około 12,2 km), 

 linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Husów – Łańcut (długość linii na terenie gminy: 

6,8 km), 

 linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Łańcut – Przeworsk (długość linii na terenie 

gminy: około 6,5 km), 

 linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Rzeszów – Łańcut (długość linii na terenie gminy: 

około 2,9 km), 

 linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Łańcut – Łańcut Fabryka Śrub. 

 

Sieć średniego napięcia 15 kV obejmuje linie 15 kV oraz jedną linię 30 kV i jest zasilana z 

istniejących stacji transformatorowych SN/nN.  

 

Ponadto na obszarze opracowania wykorzystywane są alternatywne źródła energii, 

która wytwarzana jest przy wykorzystaniu naturalnych nośników, jakim jest energia 

słoneczna. Na terenie Głuchowa znajduje się obszar, dla którego dopuszcza się zabudowę 

systemami fotowoltaicznymi, dzięki którym pozyskiwana jest energia solarna. Energia 

solarna wykorzystywana jest w budynkach użyteczności publicznej, budynkach 

mieszkaniowych, obiektach gospodarczych oraz do podgrzewania wody użytkowej.  Na 

obszarze opracowania, w miejscowości Kraczkowa, istnieje także możliwość pozyskiwania 

energii z występujących na tym obszarze zasobów wód geotermalnych. 

*3) Przez obszar III zmiany studium, przechodzi sieć średniego napięcia 15kV, 

a zlokalizowane w obszarze zmiany działki, posiadają podłączenie do sieci 

elektroenergetycznej.* 

 

17.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Sieć gazowa na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium jest dobrze 

rozwinięta. Z sieci gazowej korzysta przeważająca część mieszkańców obszaru niniejszej 

zmiany studium, a w gospodarstwach domowych nieposiadających dostępu do sieci 
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gazowej, mieszkańcy korzystają z butli gazowych dostarczanych przez podmioty 

indywidualne. 

 

Ponadto na obszarze opracowania znajdują się bogate ilościowo i jakościowo zasoby 

gazu ziemnego. W środkowej części gminy znajduje się obszar górniczy, na którym P.G.N. i 

G. – Sanocki Zakład Kopalni Nafty i Gazu prowadzi eksploatację gazu. Na obszarze tym 

znajdują się czynne odwierty eksploatacyjne (Krasne-12, Husów-19 i Kraczkowa-3), dla 

których obowiązuje strefa wolna od zabudowy (50 m) oraz czynny odwiert do zatłaczania 

wody złożowej (Krasne-12), dla którego obowiązuje strefa wolna od zabudowy (30 m) wraz z 

rurociągiem wody złożowej, dla którego obowiązuje strefa wolna od zabudowy (2 m). Gaz 

odprowadzany jest do kopalnianych przepompowni i pomiarowni za pomocą istniejących 

gazociągów. P.G.N. i G. – Sanocki Zakład Kopalni Nafty i Gazu posiada również Zakład 

gazowniczy z podziemnym zbiornikiem gazu ziemnego. Lokalizacja zbiornika wyznacza 

jednocześnie strefę ograniczonego użytkowania terenu. 

Przez obszar objęty II-gą częściową zmianą studium przebiega gazociąg wysokiego 

ciśnienia CN 6,3 w Soninie. Jest to gazociąg o najwyższym ciśnieniu stosowany do przesyłu 

gazu i ma wyznaczone najszersze strefy techniczne określające bezpieczne odległości dla 

sąsiednich obiektów. Gazociąg w sołectwie Sonina posiada zmniejszone strefy techniczne, 

co wynika z zastosowania wzmocnionej konstrukcji. 

Sieć rozdzielcza na obszarze niniejszej zmiany studium należy do Rozdzielni Gazu w 

Łańcucie. Gazociąg położony po północnej stronie drogi w Kraczkowej jest gazociągiem 

niskoprężnym i jest zasilany ze stacji lokalnej II-go stopnia. Pozostałe gazociągi to gazociągi 

średnioprężne zasilane ze stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia.  

 Istniejąca sieć gazowa w pełni pokrywa zaopatrzenie na gaz na obszarze 

opracowania, a lokalizacja gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia umożliwia 

rozbudowę istniejącej sieci w ramach przyrostu terenów zainwestowanych. 

*3) Obszar III zmiany studium, posiada podłączenie do sieci gazowej.* 

 

17.2.4. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium nie występują duże źródła 

ciepła i nie przewiduje się budowy centralnej ciepłowni ani sieci ciepłowniczej o charakterze 

ponadlokalnym. Lokalne kotłownie istnieją w obiektach użyteczności publicznej, w tym 

szkoły, sale gimnastyczne i Ośrodki Kultury. 

System energii cieplnej w pozostałych budynkach opiera się na indywidualnych 

systemach grzewczych – kotłowniach opalanych gazem lub węglem. Rozproszony system 
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ciepłowniczy składający się z lokalnych źródeł ogrzewania pozwala na łatwiejsze 

zarządzanie, łatwiejsze dokonywanie zmian, ograniczenie kosztów ogrzewania i redukcję 

strat ciepła. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, iż nie daje on możliwości kontroli nad 

nośnikami wykorzystywanymi do opalania. W większości są to nie ekologiczne nośniki 

energii cieplnej. W związku z tym konieczne jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz 

wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wprowadzenia systemu zachęt i 

dopłat do zastosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

*3) Na obszarze III zmiany studium znajdują się wyłącznie indywidualne źródła ciepła.* 

 

17.2.5. Telekomunikacja 

Obszar objęty II-gą częściową zmianą studium ma dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej, a na jej terenie działają operatorzy 

wszystkich sieci komórkowych. Zgodnie z bieżącym wykazem pozwoleń radiowych Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, na obszarze opracowania wydane są następujące pozwolenia 

na stacje bazowe telefonii komórkowej: 

1) Głuchów 484: 

 Orange GSM900, 

 T-Mobile GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, 

 NetWorkS! UMTS900; 

2) Głuchów 569: 

 T-Mobile GSM900, UMTS900; 

3) Kraczkowa, nr dz. 899/4: 

 Sferia LTE800, 

 Orange GSM900, GSM1800, 

 Aero 2 UMTS900, 

 Plus GSM900; 

4) Rogóżno 274A: 

 Sferia LTE800. 

*3) Zgodnie z bieżącym wykazem pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, na obszarze objętym III zmianą studium nie są wydane pozwolenia na stacje 

bazowe telefonii komórkowej. 

17.2.6. Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na obszarze objętym II-gą częściową zmianą *3)oraz III 

zmianą* studium prowadzona jest zgodnie z założeniami „Plan gospodarki odpadami dla 
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województwa podkarpackiego” przyjętego uchwałą nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 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. Zgodnie z założeniami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), gmina Łańcut należy do centralnego 

regionu gospodarki odpadami.  

W roku 2017 zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z obszaru opracowania 

przewożone były do sortowni odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania frakcji 

podsitowej ZZO w Młynach, Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, 

Sortowni Odpadów Zmieszanych w Strzyżowie oraz Sortowni odpadów komunalnych 

zmieszanych w Wolicy.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym prowadzona 

jest selektywna zbiórka odpadów z obszaru II-giej częściowej zmiany *3)oraz III zmiany* 

studium, funkcjonuje na podstawie porozumienia międzygminnego z gminą Leżajsk w 

sprawie powierzenia gminie Leżajsk zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Giedlarowa, na terenie 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowiącej własność Stare 

Miasto – Park Sp. z o.o. 

Na obszarze opracowania *3)oraz dla III zmiany studium* prowadzona jest selektywna 

zbiórka następujących frakcji odpadów: opakowania ze szkła, opakowania z papieru i 

tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, szkło okienne, gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół i żużel 

paleniskowy, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, przeterminowane leki 

i chemikalia, farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych, oleje 

przepracowane, opakowania wielomateriałowe. 

Szczególnym typem odpadów innych niż komunalne są odpady zawierające azbest. 

Postępowanie z tego typu odpadami zostało określone w „Programie usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013 – 2032”. 

 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium nie występują „dzikie" 

wysypiska śmieci. Przypadki wysypywania małych ładunków odpadów są ścigane prawnie 

przez Urząd Gminy, a nielegalne zrzuty odpadów likwidowane. Większość z nich znajduje 

się na skraju lasu, na granicy pól ornych lub łąk oraz wzdłuż cieków wodnych, zdarzają się 
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także składowiska częściowo zanurzone w wodzie lub okresowo zalewane. Rozwiązaniem 

problemu może być szeroko zakrojona kampania społeczna. 

 

 

18. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH 

REALIZACJI LOKALNYCH I PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH 

18.1. Lokalne cele publiczne 

Do głównych zadań gminy o randze lokalnej, przewidzianych do realizacji na obszarze 

opracowania, należą: 

 rozwój infrastruktury technicznej, komunalnej oraz komunikacji, 

 rozwój infrastruktury turystycznej, w tym tworzenie bazy rekreacyjnej, 

 tworzenie nowych miejsc pracy, 

 rozwój oświaty i kultury, 

 rozwój zaplecza sportowo – rekreacyjnego, 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym ochrona przed klęskami żywiołowymi. 

*3) Brak lokalnych celów publicznych planowanych do realizacji na obszarze III zmiany 

studium.* 

 

18.2. Ponadlokalne cele publiczne 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego, przyjętym Uchwałą Nr LlX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 27 sierpnia 2018 r. obszar objęty II-gą częściową zmianą studium należy do obszarów 

funkcjonalnych „Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego Rzeszowa (Rzeszowski 

Obszar Funkcjonalny)” oraz „Wiejski Obszar Funkcjonalny uczestniczący w procesach 

rozwojowych”. Istotnym aspektem takiego przeznaczenia jest najlepsza w województwie 

dostępność komunikacyjna, która uległa dalszej poprawie w związku z budową odcinka 

autostrady A4 Rzeszów – Jarosław (odcinek jest już w użytkowaniu), stanowiącego 

wewnętrzne pasmo przyspieszonego rozwoju. 

Ponadto w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

uwzględnia się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wymienione w 

Tabeli 32, które będą realizowane na obszarze opracowania. 
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Tab.32. Inwestycje celu publicznego 

Lp. Obszar działania Nazwa zadania 

1 Infrastruktura 
techniczna 

Budowa gazociągu wysokoprężnego Ø 700, relacji Jarosław – 

Głuchów (dot. sołectw: Rogóżno, Głuchów) 

2 Ochrona 
przeciwpowodziowa 

Budowa walów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wisłok  

(dot. sołectwa: Głuchów, realizacja inwestycji na obszarze poza 

granicami administracyjnymi gminy wiejskiej Łańcut) 

3 Ochrona przyrody 
Utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Dynowskiego (dot. sołectwa: Kraczkowa) 

 
*3) Brak ponadlokalnych celów publicznych planowanych do realizacji na obszarze 

III zmiany studium.* 

 

19. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ 

DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

 

Obszar opracowania w znikomej części położony jest w rejonach zagrożenia 

powodziowego. Dotyczy to północnej części obrębów Głuchów i Rogóżno. Taki zasięg 

terenów powodziowych przedstawiono m. in. w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut z 2001 roku.  

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 

sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapach 

zagrożenia powodziowego, 

 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. Zwolnienie od zakazów 

określonych przez Prawo wodne można uzyskać w drodze decyzji wydanej przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, określającej warunki niezbędne dla ochrony 

przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym. 
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Ponadto zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego na obszarze opracowania 

wyznaczone zostały obszary, gdzie 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. 

*3) Na obszarze III zmiany studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.* 

 

20. NARZĘDZIA REALIZACJI STUDIUM – POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ 

 

Zmiany zachodzące w polskim prawodawstwie, a także zmiany w przestrzeni 

oraz oczekiwania i interesy mieszkańców sprawiają, że istnieje potrzeba dokonywania 

weryfikacji i oceny aktualności Studium, co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Gminy 

Łańcut. 

Założone cele, służące do rozwoju gminy, mogą być realizowane poprzez: 

 sporządzenie zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 sporządzanie studiów specjalistycznych, dotyczących odrębnych zagadnień, mogących 

ułatwić realizację celów założonych w planach miejscowych, w tym też promocję walorów 

i możliwości gminy, 

 opracowanie wniosków, opinii, analiz na potrzeby opracowań realizacyjnych, dotyczące 

np. zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną czy osadnictwem na obszarze 

gminy, 

 sporządzanie raportów i ocen wpływu inwestycji na środowisko, 

 sporządzanie ewentualnych planów ochrony przyrody, 

 wnioskowanie do planów krajowych, wojewódzkich, studiów gmin sąsiednich 

oraz negocjowanie z władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie proponowanych 

kierunków rozwoju. 

*3) Na mocy uchwały Nr XLIV/406/18 Rada Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łańcut oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie gminy Łańcut – została przyjęta Ocena aktualności dokumentów 

planistycznych, na kolejne 4 lata kadencji Rady Gminy.* 
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20.1. OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Tab.33. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy 

Źródło: UG Łańcut 

Lp. Nr Uchwały Data Plany miejscowe 

1. XXVII/147/96 29 października 1996 r. 
Nr 43/96 – 50/96 
(MPZP 001) 

2. XXVII/148/96 29 października 1996 r. 
Nr 67/96 – 69/96 
(MPZP 002) 

3. XXVII/149/96 29 października 1996 r. 
Nr 1/96 – 8/96 I 8A/96 
(MPZP 003) 

4. XXVII/150/96 29 października 1996 r. 
Nr 70/96 – 75/96 
(MPZP 004) 

5. XXVII/151/96 29 października 1996 r. 
Nr 9/96 – 13/96, 13a/96, 13b/96 
(MPZP 005) 

6. XXVII/152/96 29 października 1996 r. 
Nr 51/96 – 66/96, 66a/96, 66b/96 
(MPZP 006) 

7. XXVII/153/96 29 października 1996 r. 
Nr 14/96 – 20/996 
(MPZP 007) 

8. XXVII/154/96 29 października 1996 r. 
Nr 21/96 – 31/96 
(MPZP 008) 

9. XXVII/155/96 29 października 1996 r. 
Nr 32/96 – 42/96 
(MPZP 09) 

10. XXXIV/216/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 1/97 
(MPZP 010) 

11. XXXIV/217/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 2/97 
(MPZP 011) 

12. XXXIV/218/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 3/97 
(MPZP 012) 

13. XXXIV/219/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 4/97 
(MPZP 013) 

14. XXXIV/220/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 5/97 
(MPZP 014) 

15. XXXIV/221/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 6/97 
(MPZP 015) 

16. XXXIV/222/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 7/97 
(MPZP 016) 

17. XXXIV/223/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 8/97 
(MPZP 017) 

18. XXXIV/224/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 9/97 
(MPZP 018) 

19. XXXIV/225/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 10/97 
(MPZP 019) 

20. XXXIV/226/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 11/97 
(MPZP 020) 

21. XXXIV/227/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 12/97 
(MPZP 021) 
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Lp. Nr Uchwały Data Plany miejscowe 

22. XXXIV/228/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 13/97 
(MPZP 022) 

23. XXXIV/229/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 14/97 
(MPZP 023) 

24. XXXIV/230/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 15/97 
(MPZP 024) 

25. XXXIV/231/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 16/97 
(MPZP 025) 

26. XXXIV/232/97 28 listopada 1997 r. 
Nr 17/97 
(MPZP 026) 

27. VI/57/99 25 lutego 1999 r. 
Nr 1/99 – 4/99 
(MPZP 027) 

28. XXXIII/286/02 28 lutego 2002 r. 
„Zalesienia/2001” 
(MPZP 028) 

29. XXXIV/294/02 25 kwietnia 2002 r. 
Kraczkowa 
(MPZP 029) 

30. XXXIV/295/02 25 kwietnia 2002 r. „Zalesienia/2001” 

31. XXXVII/320/02 14 sierpnia 2002 r. 
Albigowa 
(MPZP 030) 

32. XXXVII/321/02 14 sierpnia 2002 r. 
Sonina 
(MPZP 031) 

33. IV/21/2002 30 grudnia 2002 r. 
Albigowa 
(MPZP 032) 

34. IV/22/2002 30 grudnia 2002 r. 
Cierpisz 
(MPZP 033) 

35. IV/23/2002 30 grudnia 2002 r. 
Głuchów 
(MPZP 034) 

36. IV/24/2002 30 grudnia 2002 r. 
Handzlówka 
(MPZP 035) 

37. IV/25/2002 30 grudnia 2002 r. 
Kosina 
(MPZP 036) 

38. IV/26/2002 30 grudnia 2002 r. 
Kraczkowa 
(MPZP 037) 

39. IV/27/2002 30 grudnia 2002 r. 
Rogóżno 
(MPZP 038) 

40. IV/28/2002 30 grudnia 2002 r. 
Sonina 
(MPZP 039) 

41. IV/29/2002 30 grudnia 2002 r. 
Wysoka 
(MPZP 040) 

42. VII/51/03 25 kwietnia 2003 r. 
Głuchów 
(MPZP 041)  

43. XXIV/172/05 3 marca 2005 r. 
trasa gazociągu DN 400 
(MPZP 042) 

44. VII/62/07 8 czerwca 2007 r. 
Albigowa 
(MPZP 043) 

45. X/103/07 1 listopada 2007 r. 
Cierpisz 
(MPZP 044) 

46. XXX/283/09 13 sierpnia 2009 r. 
farma wiatrowa – obszar A 
(MPZP 045) 

47. XXX/284/09 13 sierpnia 2009 r. 
farma wiatrowa – obszar B 
(MPZP 046) 

48. XXX/285/09 13 sierpnia 2009 r. 
farma wiatrowa – obszar C 
(MPZP 047) 

49. XXX/286/09 13 sierpnia 2009 r. 
farma wiatrowa – obszar D 
(MPZP 048) 
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Lp. Nr Uchwały Data Plany miejscowe 

50. XIV/109/11 29 listopada 2011 r. 
Sonina 
(MPZP 049) 

51. VI/35/15 14 kwietnia 2015 r. 
Nr 1/2013  
(MPZP 050) 

52. IX/61/15 7 lipca 2015 r. Nr 4/2013 

53. XIX/149/16 21 czerwca 2016 r. Nr 3/2013 

54. XXXVI/307/17 23 listopada 2017 r. 
Nr 1/2013 terenu położonego w 
Głuchowie 

 

20.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na obszarze objętym II-gą częściową zmianą studium wyznaczone zostały obszary, 

dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów tych podjęte zostały uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Tab.34). 

Tab.34. Obszary, dla których przystąpiono do sporządzenia planów 
miejscowych 

Źródło: UG Łańcut 

Lp. Nr Uchwały Data Plan miejscowy 

1. VIII/57/15 27 maja 2015 r. Nr 1/2015 dla terenu położonego w Rogóżnie 

2. VIII/58/15 27 maja 2015 r. Nr 2/2015 dla terenu położonego w Rogóżnie 

3. XXVI/222/17 31 stycznia 2017 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Kraczkowa 

4. XXVI/223/17 31 stycznia 2017 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Rogóżno 

5. XXVI/224/17 31 stycznia 2017 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Sonina 

6. XXVIII/242/17 29 marca 2017 r. 
I zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 
terenu położonego w Głuchowie 

 
 
 

21.  WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW  

I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

Dalszy rozwój oraz zagospodarowanie przestrzenne na obszarze objętym II-gą 

częściową zmianą *3) oraz III zmianą* studium gminy Łańcut są uzależnione od 

uwarunkowań wewnętrznych (lokalnych) i zewnętrznych (ponadlokalnych). 
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Syntetyczna analiza głównych uwarunkowań ma znaczący wpływ na określenie 

najbardziej pożądanych i z drugiej strony realnych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. 

Poniżej przedstawiono wyciąg uwarunkowań kluczowych dla zagospodarowania gminy z 

jednoczesnym określeniem ich wpływu na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Tab.35. Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad 
zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Uwarunkowania Kierunki 

1. 
Walory środowiska przyrodniczego, 
występowanie terenów leśnych 

Dążenie do zachowania ciągłości systemu 
przyrodniczego oraz powiązań pomiędzy 
obszarami cennymi przyrodniczo, w tym przede 
wszystkim korytarzy ekologicznych 

2. 

Występowanie wartościowych 
przyrodniczo obiektów objętych 
formami ochrony przyrody 

Utrzymanie ochrony dla wartościowych 
przyrodniczo obiektów (pomniki przyrody) i ich 
bezpośredniego otoczenia 

3. 

Występowanie obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru 
oraz ewidencji zabytków 

Zachowanie obiektów, dążenie do zapewnienia 
ekspozycji obiektów z dróg i przestrzeni 
publicznych 

4. 
Występowanie stanowisk 
archeologicznych 

Zapewnienie nadzoru archeologicznego przy 
prowadzeniu prac ziemnych 

5. 
Ukształtowania struktura 
przestrzenna i jej dalszy rozwój 

Wskazanie obszarów do zainwestowania w 
nawiązaniu do istniejącej struktury - rozwój 
przestrzenny osadnictwa polegający na 
nierozpraszania zabudowy poza ukształtowane 
istniejące zespoły osadnicze oraz uzupełnianiu 
istniejącej struktury osadniczej oraz jej 
rozbudowę poprzez dołączanie nowych 
obszarów przylegających do niej. 

6. 
Pokrycie miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 

Opracowywanie nowych planów miejscowych  
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 

7. 

Występowanie rezerw terenów do 
zainwestowania przy 
jednoczesnym wzrostowym 
trendzie prognozy demograficznej 
w perspektywie 30-letniej 

Ograniczenie wyznaczania nowych terenów do 
uzupełnień struktury przestrzennej 
odpowiadających aktualnym potrzebom w celu 
pozostawienie rezerw na przyszły rozwój w 
perspektywie 30-letniej 

8. 

Układ komunikacyjny zapewniający 
powiązania wewnętrzne i 
zewnętrzne istniejącej struktury 
przestrzennej 

Zasadnicze utrzymanie istniejącego układu 
komunikacyjnego, brak potrzeb rozbudowy 
układu dla obsługi terenów zainwestowanych 
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Lp. Uwarunkowania Kierunki 

9. Bardzo dobra jakość i stan gleb 
Ukierunkowania na rozwój gospodarki rolnej, w 
tym rolnictwa ekologicznego 

10. Potrzeby rozwijania rynku pracy 

Utrzymanie strefy dobrze skomunikowanych 
obszarów dla rozwoju działalności produkcyjno-
usługowej oraz wyznaczenie nowych obszarów 
działalności usługowej i produkcyjno-usługowej 

11. 
Walory przyrodnicze, kulturowe 
oraz krajobrazowe 

Aktywizacja i rozwój turystyki, rekreacji i sportu 

 

Cele polityki przestrzennej określone w II-giej częściowej zmianie *3) oraz III zmianie* 

studium gminy Łańcut wynikają z ustaleń strategii rozwoju gminy Łańcut i stanowią 

kontynuację ustaleń obowiązujących założeń rozwojowych gminy. Podstawowym celem 

polityki przestrzennej jest określenie przestrzennych możliwości rozwoju na obszarze 

opracowania przy uwzględnieniu szans i ograniczeń wynikających z uwarunkowań 

kulturowych, środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych. Polityka przestrzenna na 

obszarze niniejszej *3) II częściowej* zmiany *3) oraz III zmiany* studium powinna umożliwiać 

realizowanie misji i wizji gminy określonej w aktualnie przyjętym dokumencie Strategii 

Rozwoju.  

Założenia przekształceń i rozwoju struktury przestrzennej na obszarze II-giej 

częściowej zmiany *3) oraz III zmiany* studium przyjęte zostały w oparciu o zidentyfikowane 

uwarunkowania, w tym wynikające z opracowania ekofizjograficznego.  

Przyjęto zasadę kontynuacji kształtowania obszaru opracowania jako ośrodka 

wielofunkcyjnego o strukturze dostosowanej do lokalnych warunków. Rozwój struktur 

zurbanizowanych ma stanowić kontynuację istniejących układów zabudowy z 

wykorzystaniem terenów o korzystnych cechach ekofizjograficznych, jako obszarów 

wielofunkcyjnych, gdzie funkcji mieszkaniowej towarzyszyć mogą funkcja produkcyjna, 

usługowa oraz turystyczna i sportowo-rekreacyjna. 


