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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

USTALENIA STUDIUM 

 

POLITYKA PRZESTRZENNA 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TEKST 

ROZDZIAŁ I 

WSTĘP 

 

1. Polityka przestrzenna i kierunki Zagospodarowania Przestrzennego stanowią jeden  

z podstawowych instrumentów realizacji Planu Strategicznego Gminy Nowy Żmigród 

uchwalonego przez Radę Gminy. 

2. Studium przekazuje wizję rozwoju układu funkcjonalno-przestrzennego gminy, 

wskazuje na możliwości dysponowania przestrzenią i na wzajemną relację terenów 

zabudowanych i otwartych. 

3. Ustalenia Studium wskazują kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, 

określają zasady i standardy zabudowy, komunikacji i infrastruktury technicznej, 

uwzględniając cele społeczne lokalne i ponad lokalne, ekonomiczne i ekologiczne. 

4. Przyjęte kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę - dla 

skoordynowania   działań   instytucji   i   osób   /podmiotów   gospodarki przestrzennej/ - 

prowadzenia spójnej z ustalonymi celami polityki w tym zakresie. 

5.  Ustalenia Studium wyrażone są w formie tekstowej i rysunkowej. 

6. Ustalenia dotyczące układu funkcjonalno-przestrzennego obszaru gminy, lokalizacja 

stref i funkcje terenów, pokazane są na rysunkach za pomocą oznaczeń /symboli graficznych 

różniących się formą i kolorem/ wg legendy. 

7. Tekst /załącznik nr 2/ przekazuje ustalenia Studium w zakresie nie mogącym być 

wyrażonym w formie rysunkowej, objaśnia zasady i standardy zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych stref i terenów. 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

U S  T A L E N I A  S T U D I U M  

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w RZESZOWIE 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w KROŚNIE 

5 

8.  Rysunek /załącznik nr 1/ w skali 1:10 000 pod tytułem „Polityka Przestrzenna, 

Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego", przedstawia układ przestrzenny 

poszczególnych stref, obszarów funkcjonalnych, układu komunikacyjnego, zasady 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE ROZWOJU GMINY 

1. Gmina - z racjonalnie i estetycznie ukształtowaną i zagospodarowaną przestrzenią. 

2. Gmina o przyjaznym człowiekowi środowisku zamieszkania. 

3. Gmina rozwinięta gospodarczo z: 

- dochodowym rolnictwem, 

- małym i średnim przemysłem, 

- zapleczem dla produkcji i usług, 

- dobrą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną, 

- rozwiniętymi usługami publicznymi i komercyjnymi, 

- dobrą siecią drogową, 

- spełniającą    standardy    infrastrukturą   techniczną    zapewniającą prawidłową 

 obsługę ludności i gospodarki oraz ochronę środowiska. 

 

4. Gmina chroniąca przyrodę i zasoby kulturowe 

5. Równoważny rozwój wszystkich podstawowych dziedzin życia społecznego i 

 ekonomicznego. 

6. Sprzyjanie wzrostowi zatrudnienia i zaludnienia. 

7. Zwiększenie przystępności ekonomicznej budowy mieszkań. 

8. Wzrost dostępności do dóbr : kultury, edukacji, ochrony zdrowia, sportu, wypoczynku 

 i rekreacji, przyrody. 

9. Ożywienie rynku pracy i nieruchomości. 

10. Ekonomiczne efektywne zagospodarowanie terenów już zainwestowanych i 

 przygotowanie nowych. 

11. Uzyskanie statusu miejskiego dla Nowego Żmigrodu. 

12. Wykorzystanie budowy zbiornika wodnego „Kąty-Myscowa” dla gospodarczego 

 rozwoju gminy. 

13. Utrwalanie pozytywnego wizerunku i wzmacnianie poprze promocję pozycji gminy.  
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ROZDZIAŁ III 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. USTALENIA OGÓLNE 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią ustalenia studium wskazujące: 

- strukturę  użytkowania  terenów  i  rodzaje   infrastruktury  z  nimi związanej,  

- wymagania   ochrony   środowiska   przyrodniczego   i   dziedzictwa kulturowego, 

- kryteria ładu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej, 

- przestrzenny rozkład aktywności społeczno-gospodarczej, 

- zasady   i   standardy   kształtowania   terenów   oraz   infrastruktury technicznej, 

 obszary chronione, strefy ochronne i inne - oznaczone na rysunku planu symbolami 

 graficznymi wg legendy. 

 

2. STREFY FUNKCJONALNE 

2.1. Uwzględniając stan istniejący i uwarunkowania określa się wizję docelowego     

zagospodarowania przestrzennego gminy jako strukturę współdziałających stref 

funkcjonalnych. 

2.2. Strefę określa się na podstawie wyróżniających cech (zespołu cech) użytkowania 

terenów lub obszarów w zagospodarowaniu przestrzennym gminy: gospodarczych, 

kulturowych, przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych. 

2.3. Wydziela się na obszarze gminy następujące strefy funkcjonalne: 

  I.      STREFA OSADNICTWA 

  II.     STREFA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

  III.     STREFA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZAROLNICZEJ 

  IV.     STREFA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONY 

  V.      STREFY OCHRONY ZASOBÓW KULTUROWYCH 

  VI.     STREFA TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU 

  VII.    STREFA KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

  VIII.   STREFA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

 

2.4. Lokalizacja stref w przestrzeni gminy – a ich wzajemne relacje i oddziaływanie - 

stanowią o układzie urbanistycznym, ładzie i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy. 
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3. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STREF FUNKCJONALNYCH 

  

I.       STREFA OSADNICTWA 

Strefa osadnictwa obejmuje tereny z przeznaczeniem na rozwój budownictwa wiejskiego 

mieszkaniowego i usługowego. 

Rozwój budownictwa wiejskiego planuje się jako kontynuację istniejących zespołów 

budownictwa wiejskiego ukształtowanych historycznie.  

W strefie winno się dążyć do: 

- zachowania podstawowego przeznaczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 

zagrodowe i jednorodzinne, a innych typów wg uzasadnionego zapotrzebowania oraz pod 

zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej, 

- lokalizowania obiektów usług podstawowych (handlu detalicznego, rzemiosła) i 

małych zakładów produkcyjnych z wykluczeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska i zdrowia ludzi na działkach siedliskowych lub wydzielonych. Obiekty 

produkcyjne mogące pogorszyć stan środowiska lokalizowane w terenach mieszkaniowo-

usługowych mogą być sytuowane na działkach o powierzchni gwarantującej 

nierozprzestrzenianie się szkodliwych emisji na tereny sąsiednie, 

- utrzymania kompozycyjnej spójności zabudowy wsi szczególnie układu 

małomiasteczkowego centrum Nowego Żmigrodu i pozostałości parków podworskich w 

Makowiskach i Nowym Żmigrodzie, układów urbanistycznych wsi połemkowskich - 

Desznica i Jaworze, 

- ograniczenia zabudowy mieszkaniowej wzdłuż głównych dróg, szczególnie Nr 993 i 

preferowanie w tych terenach zabudowy przeznaczonej na działalność usługową i 

gospodarczą, 

- w terenach zabudowy rozproszonej ograniczania nowych inwestycji do modernizacji i 

adaptacji istniejącej zabudowy w tym do działalności agroturystycznej, 

- kontynuacji w zabudowie wiejskiej historycznie ukształtowanych sposobów 

lokalizacji budynków, zasad kompozycji, form architektonicznych, proporcji i detali: ganki, 

werandy itp., 

- rozluźnienia istniejącej zabudowy nadmiernie zatłoczonej na wąskich działkach, 

- przyjęcia dla budownictwa zagrodowego minimalnej powierzchni działki o wielkości 

0,15ha, a dla jednorodzinnego wolnostojącego 0,09ha,  

- nieprzekraczania wysokości budynków mieszkalnych powyżej dwóch kondygnacji, 

- osiągnięcia w okresie perspektywicznym przeciętnego standardu 20 - 25m²  

pow. użytkowej na 1 mieszkańca, 
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- preferowania w zabudowie rekreacyjno - wypoczynkowej i letniskowej małych 

domów o pow. do 90 m², 

- przyjęcia dolnej granicy powierzchni działek pod budownictwo letniskowe 0,03 ha, a 

dla budownictwa agroturystycznego 0,20 ha, 

- promowania zasady kompleksowej realizacji zabudowy z pełnym uzbrojeniem w 

infrastrukturę techniczną i z komunikacją, 

- zapewnienia dla obiektów usługowych odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla 

aut, urządzania zieleni, wzbogacanie formami małej architektury, 

- inicjowania realizacji placów zabaw i miejsc spotkań sąsiedzkich w zespołach 

zabudowy mieszkaniowej, z uwzględnieniem wskaźnika 1 plac o pow. 100-200 m² na 100 

domów, 

- zakładania parków wiejskich z zielenią urządzoną wysoką i niską z obiektami 

sportowymi małej architektury, 

- lokalizowania w miarę potrzeby domów opieki społecznej na obrzeżach zabudowy, ale 

nie w oderwaniu od terenów siedliskowych. 

Zmiana studium wprowadza obszary 1MU, 2MU i 3MU – potencjalnej lokalizacji 

budownictwa wielofunkcyjnego mieszkaniowego i usługowego.  

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonych obszarów 1MU, 2MU i 3MU – zmienia się przeznaczenie terenów  

z rolnego pod lokalizacje budownictwa wielofunkcyjnego mieszkaniowego i usługowego. 

Dopuszcza się: budowę, przebudowę oraz uzupełnienia różnymi formami zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej z możliwością lokalizacji obiektów z działalnością handlową. 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się:  

 zachowanie na działkach w/w obiektów minimum 30% powierzchni biologicznie 

czynnej; 

 uzupełnienie w/w obiektów obiektami małej architektury i zielenią; 

 wysokości budynków przy drodze wojewódzkiej nie więcej niż dwie kondygnacje 

użytkowe + poddasze użytkowe,  

 zabudowę o dachach spadzistych (25
o
– 45

o
), kolorach neutralnych, z elementami 

wykończenia w drewnie, o wysokich walorach estetycznych, 

 lokalizację parkingów i miejsc postojowych przy obiektach usługowych w ilości 15-

25 na 100 zatrudnionych oraz 30-60 na 1000m² powierzchni usług. 

 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Dbanie o zachowanie walorów widokowych przez właściwe wkomponowanie obiektów 

infrastruktury technicznej w krajobraz. 
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* Wzbogacanie walorów widokowych poprzez: wprowadzanie zadrzewień, obsadzanie miedz 

na słonecznych stokach krzewami kserotermicznymi, wzbogacanie strefy ekotonowej. 

* Stosowanie zasłon widokowych z zieleni przy obiektach degradujących (tam, gdzie to 

możliwe usuwanie elementów degradujących ). 

* Dla zachowania wysokich walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego oraz celem zapewnienia względnej równowagi ekologicznej systemów 

przyrodniczych, ich terenów wprowadzono następujące nakazy i zakazy: 

Nakazuje się : 

 wprowadzenie wzmożonego nadzoru w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny  

budowlanej, 

 zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, z bezwzględnym 

zachowaniem wymogów prawnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

składowania i unieszkodliwiania odpadów, urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

 zmniejszanie emitowanych zanieczyszczeń ze wszystkich obiektów istniejących na 

obszarach poprzez instalowanie urządzeń redukujących, ich prawidłową eksploatację 

oraz eliminowanie paliw nieodpowiedniej jakości, 

 ograniczenie wycinania drzew i krzewów zwłaszcza rosnących w kompleksach 

zadrzewień śródpolnych oraz nad brzegami rzek i potoków. 
Zakazuje się: 

 realizacji działalności gospodarczej i takich form użytkowania terenu, które  mogłyby 

zniszczyć lub zmienić w istotny sposób naturalny krajobraz, 

 sztucznego, nieracjonalnego obniżania poziomu wód gruntowych poprzez 

jednostronnie prowadzone melioracje odwadniające. 

 

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

Na wyznaczonych obszarach 1MU, 2MU i 3MU nie występują obiekty kubaturowe 

dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady 

ochrony.    

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

* W zakresie komunikacji drogowej ustala się: 

- zachowanie rezerw terenowych pod przebudowę dróg dojazdowych do obszarów objętych 

zmianą studium, 

* Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidują realizację sieci 

wodociągowej dla obszaru objętego zmianą. 

* Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla miejscowości objętych zmianą studium 

wraz z oczyszczalniami ścieków. 
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* Rozwój sieci elektroenergetycznej, modernizacja istniejącej, sieci. 

*  Uporządkowanie gospodarki odpadami na obszarze objętym zmianą studium. 

* Wprowadzenie na terenie objętym zmianą  nowych operatorów poza TP S.A. dla stworzenia 

konkurencji na rynku obsługi w zakresie telekomunikacji. 

* Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  

i teleinformatyczne na obszarze objętym zmianą studium. 

6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

* Utrzymanie produkcji ogrodniczej dla własnych potrzeb na obszarze niezabudowanym 

objętym zmiana studium.  

Kierunki rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Wykorzystanie terenów wolnych od zabudowy objętych zmianą studium na cele 

rekreacyjne i wypoczynkowo – sportowe. 

Zmiana studium wprowadza: 

- obszary lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowościach: Kąty, 

Łężyny, Łysa Góra, Mytarka, Nowy Żmigród, Skalnik, Stary Żmigród oznaczone 

symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN; 

- obszar lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscowości Nowy 

Żmigród, oznaczony symbolem MW; 

- obszary lokalizacji zabudowy usługowej w miejscowościach: Mytarz, Nowy Żmigród, 

oznaczone symbolami: 2U, 3U; 

- obszary lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

w miejscowościach: Nienaszów, Nowy Żmigród, oznaczone symbolami: 1MNU, 2MNU, 

3MNU. 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonych obszarów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 

10MN – zmienia się przeznaczenie terenów z rolnego pod lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację handlu i usług wbudowanych w 

budynki mieszkalne oraz wolnostojących towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. 

Dla wyznaczonego obszaru MW – zmienia się przeznaczenie z terenu rekreacyjnego pod 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Dla wyznaczonego obszaru 2U – zmienia się przeznaczenie z terenu rekreacyjnego pod 

lokalizację zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług publicznych, komercyjnych 

oraz uzupełniająco zabudowy produkcyjnej (magazyny, składy, obiekty produkcyjne). 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

U S  T A L E N I A  S T U D I U M  

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w RZESZOWIE 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w KROŚNIE 

11 

Dla wyznaczonego obszaru 3U – zmienia się przeznaczenie z terenu produkcyjnego pod 

lokalizację zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług publicznych, komercyjnych 

i handlu. 

Dla wyznaczonych obszarów: 1MNU, 2MNU, 3MNU – zmienia się przeznaczenie z terenów 

rekreacyjnych, zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej pod lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się:  

 zachowanie na działkach zabudowy mieszkaniowej i usługowej minimum 20% 

powierzchni biologicznie czynnej; 

 uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej obiektami małej architektury  

i zielenią; 

 wysokości budynków nie więcej niż 12 m;  

 zabudowę o dachach różnej konstrukcji (15
o
 - 45

o
) oraz stropodachach; 

 minimalną liczbę miejsc parkingowych – w ilości dwóch, z uwzględnieniem miejsca 

w garażu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących 

zabudowie mieszkaniowej i pięciu dla zabudowy wielorodzinnej; 

 lokalizację parkingów i miejsc postojowych przy obiektach usługowych  

i produkcyjnych – w ilości dwóch, z uwzględnieniem miejsca w garażu lub co najmniej 3 

na 10 zatrudnionych oraz minimum 8 na 1000m² powierzchni usług lub 5 na 1000m² 

powierzchni usługowej i produkcyjnej. 

 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Dbanie o zachowanie walorów widokowych przez właściwe wkomponowanie obiektów 

infrastruktury technicznej w krajobraz. 

* Stosowanie zasłon widokowych z zieleni przy obiektach degradujących (tam, gdzie to 

możliwe usuwanie elementów degradujących ). 

* Dla zachowania wysokich walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego oraz celem zapewnienia względnej równowagi ekologicznej systemów 

przyrodniczych ich terenów, wprowadzono następujące nakazy i zakazy: 

Nakazuje się : 

 wprowadzenie wzmożonego nadzoru w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny  

budowlanej, 

 zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, z bezwzględnym 

zachowaniem wymogów prawnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

składowania i unieszkodliwiania odpadów, urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

 zmniejszanie emitowanych zanieczyszczeń ze wszystkich obiektów istniejących na 

obszarach poprzez instalowanie urządzeń redukujących, ich prawidłową eksploatację 

oraz eliminowanie paliw nieodpowiedniej jakości, 

 ograniczenie wycinania drzew i krzewów zwłaszcza rosnących w kompleksach 

zadrzewień śródpolnych oraz nad brzegami rzek i potoków. 

Zakazuje się: 
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 realizacji działalności gospodarczej i takich form użytkowania terenu, które  mogłyby 

zniszczyć lub zmienić w istotny sposób naturalny krajobraz, 

 sztucznego, nieracjonalnego obniżania poziomu wód gruntowych poprzez 

jednostronnie prowadzone melioracje odwadniające. 

 

* Przy zagospodarowaniu terenów objętych zmianą studium należy uwzględnić położenie  

w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie zasięgu zalewu 

wodami powodziowymi Q1% od rzeki Wisłoki, zgodnie z opracowaniem zatwierdzonym  

w dniu 3.12.2010 r. przez Dyrektora RZGW w Krakowie pn. I etap studium ochrony 

przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki – aktualizacja w granicach województwa 

podkarpackiego. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, oznaczonego na 

rysunku studium zielonym szrafem. 

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

Na wyznaczonych obszarach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 

10MN, MW, 2U, 3U, 1MNU, 2MNU, 3MNU, nie występują obiekty kubaturowe dziedzictwa 

kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady ochrony.   

 

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

* W zakresie komunikacji drogowej ustala się: 

- zachowanie rezerw terenowych pod budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych 

do obszarów i wewnątrz obszarów objętych zmianą studium, 

- zachowanie rezerw terenowych pod budowę parkingów. 

 

* Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę dla obszarów objętych zmianą studium 

przewidują realizację sieci wodociągowej lub pobór wody  z własnych źródeł. 

* Kierunki rozwoju w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków bytowych  

i przemysłowych dla obszarów objętych zmianą studium – docelowo odprowadzenie do   sieci 

kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowy Żmigród. 

Tymczasowo dopuszcza się gromadzenie ww. ścieków w bezodpływowych zbiornikach  

i okresowe wywożenie do oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie. 

* Przewiduje się rozwój sieci elektroenergetycznej oraz modernizację istniejącej sieci, na 

obszarach objętych zmianą studium. 

*  Gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić w oparciu o zasady obowiązujące 

na terenie gminy Nowy Żmigród, gospodarkę odpadami powstającymi w wyniku 

prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej należy prowadzić w oparciu o przepisy 

szczególne w tym zakresie - na obszarach objętych zmianą studium. 

 

* Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  

i teleinformatyczne na obszarach objętych zmianą studium. 
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6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Na obszarach objętych zmianą studium oznaczonych symbolami:  1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, MW, 2U, 3U, 1MNU, 2MNU, 3MNU, nie ustala się 

kierunków kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  

 

Czwarta zmiana studium wprowadza obszar 1U – lokalizacji zabudowy 

usługowej i mieszkaniowej w miejscowości Makowiska.  

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonego obszaru 1U – zmienia się przeznaczenie z terenu parku podworskiego pod 

lokalizację zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Dopuszcza się: rozbudowę, dobudowę, 

nadbudowę  i przebudowę istniejącej zabudowy usługowej z możliwością lokalizacji 

obiektów z działalnością handlową i funkcją mieszkalną. 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się:  

 zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej; 

 uzupełnienie ww. budynków obiektami małej architektury i zielenią; 

 wysokości budynków nie więcej niż dwie kondygnacje użytkowe w tym poddasze 

użytkowe,  

 zabudowę o dachach spadzistych (30
o
 - 45

o
), kolorach neutralnych, z elementami 

wykończenia w drewnie, o wysokich walorach estetycznych, 

 lokalizację parkingów i miejsc postojowych przy obiektach usługowych w ilości 2 na 

10 zatrudnionych oraz 3-6 na 100m² powierzchni usług. 

 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Stosowanie zasłon widokowych z zieleni przy obiektach usługowych z funkcją mieszkalną. 

* Zachowanie walorów krajobrazowych parku podworskiego.  

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

Obszar objęty zmianą studium zlokalizowany jest na terenie zabytkowego Parku 

podworskiego /1800-1825/ z kuźnią dworską, wpisanego do rejestru zabytków nr A-105/86, 

objętego ochroną konserwatorską.  

Wszelkie zmiany wyglądu lub przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i dobudowy istniejącego 

na obszarze zmiany studium obiektu budowlanego należy prowadzić pod nadzorem służb 

konserwatorskich, uwzględniając  przepisy szczególne i warunki wynikające z przepisów  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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* W zakresie komunikacji drogowej nie przewiduje się zmian w obszarze zmiany studium. 

Teren objęty zmianą jest dostępny z drogi powiatowej. 

* Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidują realizację sieci 

wodociągowej dla obszaru objętego zmianą. 

* Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla obszaru objętego zmianą studium  

i podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej Nowego Żmigrodu (tymczasowo dopuszcza 

się stosowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków). 

* Rozwój sieci elektroenergetycznej, budowa sieci napowietrznych i kablowych niskich 

napięć obsługujących projektowane tereny usługowe. 

* Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  

i teleinformatyczne na obszarze objętym zmianą studium. 

*  Uporządkowanie gospodarki odpadami na obszarze całego obszaru objętego zmianą 

studium zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

* Na obszarze objętym zmianą studium nie występują obszary rolnicze.  

Kierunki rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Na obszarze objętym zmianą studium nie występują obszary leśne. 

 

II.      STREFA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej dzieli się na obszar pogórza i obszar górski (wg 

oznaczeń na rysunku studium). 

W   obszarze   pogórza   preferuje   się   rozwój   wielkopowierzchniowych konwencjonalnych 

gospodarstw rolnych i rolnictwa zintegrowanego. W obszarze pogórza dla terenów rolnych 

zaleca się: 

- zachowanie i intensyfikację wielokierunkowej produkcji polowej, hodowlanej i 

ogrodniczej z maksymalnym, ekonomicznie uzasadnionym zaangażowaniem podstawowych 

czynników produkcji /ziemia, praca, kapitał/ w perspektywie ograniczony wymaganiami 

dotyczącymi środowiska przyrodniczego w kierunku tzw. produkcji zintegrowanej, 

- wyłączanie terenów rolnych z zabudowy nierolniczej. Dopuszczenie obiektów 

służących produkcji rolnej: cieplarnie, magazyny, sprzętu, przechowalnie produktów rolnych, 

obiekty hodowlane, a w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych na podstawie planu 

urządzania gospodarstwa wielkotowarowego dopuszczenie lokalizacji zagrody, 
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- podwyższanie standardu działalności rolniczej i przechodzenie do rolnictwa 

zintegrowanego na dużych kompleksach dobrych gleb, a w perspektywie do produkcji 

ekologicznie czystej żywności, 

- wobec podwyższonego ryzyka związanego z intensyfikacją nakładów produkcyjnych  

/kapitału/ należy zaakceptować obecny poziom zaangażowania środków z położeniem 

nacisku na zwiększenie obszarów gospodarstw poza granice 15 ha /opłacalności gospodarstw 

rolnych tzw. zintegrowanych i ekologicznych/, 

- dopuszczanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów 

przekaźników telekomunikacyjnych i innych z uwzględnieniem stref  bezpieczeństwa, 

Zmiana studium wprowadza: 

- obszary rolnicze w miejscowościach: Gorzyce i Mytarka oznaczone symbolami: 1R, 

2R, 3R, na których obowiązują ustalenia jw. dla terenów rolnych w obszarze pogórza.  

W obszarze górskim zaleca się: 

- rozwój zintegrowanej i ekologicznej produkcji rolnej w gospodarstwach o 

powierzchni powyżej 15 ha, 

- rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej z wykorzystaniem w tym celu zabudowy 

rolniczej, 

- wyłączenie z zabudowy terenów rolnych, 

- zakwalifikowanie do zalesienia odłogowanych słabych gleb rolniczych podlegających 

sukcesji roślinności lasotwórczej, terenów osuwiskowych i o stromych zboczach,  

- dopuszczanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów 

przekaźników telekomunikacyjnych i innych z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, 

W strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w uzasadnionych ze względów gospodarczych 

przypadkach, należy dopuszczać lokalizowanie obiektów hodowlanych. Dla obszarów gminy 

o wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się prowadzenie melioracji, a dla terenów 

szczególnie narażonych na działanie wiatrów zakładanie wiatrochronów. 

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej na 

obszarze projektowanej linii 110 kV: 

W obrębie terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyki – projektowanej linii 110 kV 

relacji: GPZ Nowy Żmigród - GPZ Iwonicz, oznaczonej symbolami: 1E, 2E, na obszarach 

podmokłych i wilgociolubnych należy utrzymywać teren w formie porostu łęgowego lub łąk 

 i pastwisk oraz uzupełniać zieleń w dostosowaniu do warunków siedliskowych. Tereny rolne 

pozostają nadal terenami rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  Zakazuje się lokalizacji zieleni 

wysokiej. 

 

III.     STREFA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZAROLNICZEJ 

Strefa obejmuje tereny z podstawowym przeznaczeniem pod rozwój działalności 

gospodarczej o charakterze produkcyjno-wytwórczym. 
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W strefie tej preferuje się: 

- lokalizowanie obiektów przemysłowych, zaplecza dla obsługi produkcji rolnej – baz i 

składów, zaplecza handlu detalicznego – hurtowni, 

- rozwój małych i średnich zakładów produkcyjnych, szczególnie przetwórstwa rolno-

spożywczego, galanterii drzewnej i innych o profilu produkcyjnym i technologii nie 

powodującej nadmiernej uciążliwości dla środowiska, 

- ograniczenie wysokości budynków magazynowych i produkcyjnych do dwóch,  

a biurowych do trzech kondygnacji, 

- uwzględnienie przy lokalizowaniu obiektów przemysłowych preferencji gospodarczo- 

ekonomicznych gminy, warunków komunikacyjnych i ochrony środowiska, 

- zakaz lokalizowania obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi, 

- rozwój przemysłu wydobywczego złóż kruszywa naturalnego /żwirów/ w obrębie 

udokumentowanego złoża „Nowy Żmigród" i w terenach obszaru perspektywicznego 

„Gorzyce" oraz „Łężyny -Budki", 

- eksploatację zasobów złóż kopalin surowców mineralnych w dolinie rzeki Wisłok    

 w    sposób    zorganizowany,    zgodnie    z    obowiązującymi unormowaniami prawnymi 

(zakaz dzikiej eksploatacji złóż, rekultywacja i zagospodarowanie    terenów    po    

wyrobiskach)    ze    szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych i filarów 

ochronnych. 

Zmiana studium wprowadza obszar 1PW - potencjalnej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych i większego niż dopuszczalny dla zabudowy mieszkaniowej poziomu hałasu 

wytwarzanego przez turbiny. 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonego obszaru 1PW – zmienia się częściowo przeznaczenie terenów  

z rolnego pod lokalizację obiektów elektrowni wiatrowych w zabudowie techniczno-

produkcyjnej, jako działalności gospodarczej pozarolniczej. 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się: racjonalne wykorzystanie obszaru dla lokalizacji turbin wiatrowych,                 

wynikające z odpowiednich norm technicznych, z zachowaniem bezpiecznych odległości od 

istniejącej i potencjalnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Dbanie o zachowanie walorów widokowych przez właściwe wkomponowanie obiektów 

infrastruktury technicznej w krajobraz. 
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* Wzbogacanie walorów widokowych poprzez: wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, 

obsadzanie miedz na słonecznych stokach krzewami kserotermicznymi, wzbogacanie strefy 

ekotonowej pomiędzy lasem, a terenami rolnymi. 

* Stosowanie zasłon widokowych z zieleni przy obiektach degradujących (tam, gdzie to 

możliwe usuwanie elementów degradujących ). 

* Kształtowanie i uświadamianie ekonomicznej wartości krajobrazu. Duże znaczenie  

w kształtowaniu krajobrazu ma społeczność gminna ( akceptacja ograniczeń wynikających ze 

stref ochrony widokowej, ochrony krajobrazu kulturowego itp.). 

 

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

Na wyznaczonych obszarach 1PW nie występują obiekty kubaturowe dziedzictwa 

kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady ochrony.     

Na obszarze objętym zmianą studium występują  stanowiska archeologiczne. W studium obszary te 

objęto ochroną archeologiczną. Przy zagospodarowaniu powyższych terenów należy uwzględnić  

przepisy szczególne i warunki wynikające z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zabrania się niszczenia, przekształcania bądź samowolnego rozkopywania stanowisk 

archeologicznych. 

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

* W zakresie komunikacji drogowej ustala się: 

- zachowanie rezerw terenowych pod przebudowy ciągów komunikacyjnych wynikających z 

potrzeb gminy i inwestorów dla zapewnienia odpowiedniego dojazdu  

i poziomu usług transportowych. 

* Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidują pobór wody  

z  indywidualnych źródeł dla obszaru objętego zmianą. 

* Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla miejscowości objętych zmianą wraz  

z oczyszczalniami ścieków. 

* Rozwój sieci elektroenergetycznej, modernizacja istniejącej sieci. 

*  Uporządkowanie gospodarki odpadami na obszarze objętym zmianą studium. 

* Wprowadzenie na terenie objętym zmianą nowych operatorów poza TP S.A. dla stworzenia 

konkurencji na rynku obsługi w zakresie telekomunikacji. 

6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

U S  T A L E N I A  S T U D I U M  

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w RZESZOWIE 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w KROŚNIE 

18 

* Utrzymanie i intensyfikacja wielokierunkowej produkcji polowej, hodowlanej i ogrodniczej 

z maksymalnym i ekonomicznie uzasadnionym zaangażowaniem podstawowych czynników 

produkcji (ziemia, praca, kapitał) w perspektywie ograniczony wymaganiami dotyczącymi 

środowiska przyrodniczego w kierunku tzw. produkcji zintegrowanej na obszarze poza 

wyznaczonymi lokalizacjami elektrowni wiatrowych. 

* Podwyższanie standardu działalności rolniczej i przechodzenie na produkcję ekologicznie 

czystej żywności. 

Kierunki rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Prognozuje się, że wraz z rozwojem intensywności produkcji rolnej, mało urodzajne grunty 

staną się coraz mniej przydatne dla rolnictwa i z konieczności będą zalesiane. 

* Proponuje się większe niż do tej pory wykorzystanie terenów śródleśnych i przedpola lasów 

na cele rekreacyjne i wypoczynkowo - sportowe. 

Zmiana studium wprowadza obszar 1PU – istniejącej i potencjalnej lokalizacji 

przemysłu, rzemiosła, produkcji hodowlanej, baz i składów wraz z usługami. 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonego obszaru 1PU – zmienia się częściowo przeznaczenie terenów  

z przemysłu, rzemiosła, produkcji hodowlanej, baz i składów pod lokalizację przemysłu, 

rzemiosła, produkcji hodowlanej, baz i składów wraz z usługami różnego rodzaju,  

w zabudowie techniczno-produkcyjnej, jako działalności gospodarczej pozarolniczej. 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się:  

 zachowanie na działkach w/w obiektów minimum 20% powierzchni biologicznie 

czynnej; 

 uzupełnienie w/w obiektów obiektami małej architektury i zielenią; 

 wysokości budynków przy drodze wojewódzkiej nie więcej niż dwie kondygnacje 

użytkowe + poddasze użytkowe,  

 zabudowę o dachach różnych  (15% - 60%), kolorach neutralnych, o wysokich 

walorach estetycznych, 

 lokalizację parkingów i miejsc postojowych przy obiektach przemysłowych  

i usługowych w ilości co najmniej 15 na 100 zatrudnionych oraz minimum 30 na 

1000m² powierzchni usług. 

 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Dbanie o zachowanie walorów widokowych przez właściwe wkomponowanie obiektów 

przemysłowych i usługowych w krajobraz. 
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* Wzbogacanie walorów widokowych poprzez: wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień 

wokół obiektów przemysłowych i usługowych. 

* Stosowanie zasłon widokowych z zieleni przy obiektach degradujących (tam, gdzie to 

możliwe usuwanie elementów degradujących ). 

* Dla zachowania wysokich walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego oraz celem zapewnienia względnej równowagi ekologicznej systemów 

przyrodniczych, ich terenów wprowadzono następujące nakazy i zakazy: 

Nakazuje się : 

 wprowadzenie wzmożonego nadzoru w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny  

budowlanej, 

 zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, z bezwzględnym 

zachowaniem wymogów prawnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

składowania i unieszkodliwiania odpadów, urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

 zmniejszanie emitowanych zanieczyszczeń ze wszystkich obiektów istniejących na 

obszarach poprzez instalowanie urządzeń redukujących, ich prawidłową eksploatację 

oraz eliminowanie paliw nieodpowiedniej jakości, 

 ograniczenie wycinania drzew i krzewów zwłaszcza rosnących w kompleksach 

zadrzewień śródpolnych oraz nad brzegami rzek i potoków. 
Zakazuje się: 

 realizacji działalności gospodarczej i takich form użytkowania terenu, które  mogłyby 

zniszczyć lub zmienić w istotny sposób naturalny krajobraz, 

 sztucznego, nieracjonalnego obniżania poziomu wód gruntowych poprzez 

jednostronnie prowadzone melioracje odwadniające. 

 

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

Na wyznaczonym obszarze 1PU nie występują obiekty kubaturowe dziedzictwa kulturowego 

i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady ochrony.    

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

* W zakresie komunikacji drogowej ustala się: 

- zachowanie rezerw terenowych pod przebudowę i budowę dróg dojazdowych do obszaru i 

na obszarze objętym zmianą studium, 

* Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidują realizację sieci 

wodociągowej dla obszaru objętego zmianą. 

* Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla obszaru objętego zmianą studium i 

odprowadzenie do oczyszczalni ścieków. 

* Rozwój sieci elektroenergetycznej, modernizacja istniejącej, sieci. 
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*  Uporządkowanie gospodarki odpadami na obszarze objętym zmianą studium. 

* Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  

i teleinformatyczne na obszarze objętym zmianą studium. 

6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

Kierunki rozwoju rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Na obszarze objętym zmianą studium o symbolu 1PU nie przewiduje się prowadzenia 

gospodarka rolnej i leśnej.  

IV.     STREFA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONY 

W strefie obejmującej zasoby środowiska przyrodniczego preferuje się: 

- kształtowanie ciągów ekologicznych w dolinach rzek i potoków poprzez tworzenie 

skupisk zieleni wysokiej i niskiej, wyeliminowane lub ograniczenie na rzekach i potokach 

zastawek -nie uzasadnionych względami gospodarczymi lub sportowo - rekreacyjnymi, 

- utrzymanie składów gatunkowych drzewostanów zbliżonych do naturalnych, 

charakterystycznych dla danego regionu, 

- tworzenie w miejscach o dużych walorach widokowych warunków dla odpoczynku i 

rekreacji dla zwiedzających, 

- rekultywację i zagospodarowanie terenów po wyrobiskach, 

- zalesianie terenów zagrożonych osuwiskami i stromych zbocz górskich, 

- rozwój agroleśnictwa w lasach prywatnych, 

- zwrócenie większej uwagi na gospodarkę w lasach prywatnych celem zorganizowania 

agroleśnictwa, 

- podporządkowanie działalności gospodarczej i przestrzennej w: 

a) Magurskim Parku Narodowym wraz z otuliną: zasadom określonym w Planie 

Ochrony M.P.N. 

b) Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: zasadom określonym w 

Rozporządzeniu Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998r (Dz. Urzędowy 

Woj. Krośnieńskiego  Nr 17/98) 

-  wyłączenie z zainwestowania gleb organicznych na terenie wsi Nienaszów na 

podstawie przepisów szczególnych, 

- zachowanie rolniczo-leśnego krajobrazu, 

- udostępnianie dla turystyki, wypoczynku i nauki unikatowej przyrody, naturalnie 

wykształconych krajobrazów oraz wartości kulturowych z uwzględnieniem zasad ochrony,  
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- ochronę czystości wód powierzchniowych rzeki Wisłok wraz z dopływami i wód 

podziemnych, szczególnie GZWP „Dolina rzeki Wisłok, 

- wyeliminowanie źródeł zanieczyszczania wód i ziemi (niekontrolowane zrzuty 

ścieków komunalnych i przemysłowych, skażenia bitumami lub innymi niewłaściwie 

magazynowanymi substancjami chemicznymi, niewłaściwe stosowanie środków ochrony 

roślin i nawozów sztucznych), 

- wzmożenie kontroli spełniania obowiązujących wymogów w zakresie oczyszczania i 

odprowadzania ścieków. 

Zmiana studium wprowadza: 

- obszar parku podworskiego w miejscowości Nowy Żmigród, oznaczony symbolem 

ZPD; 

- obszary zieleni izolacyjnej w miejscowości Nowy Żmigród, oznaczone symbolami: 1ZI  

i 2ZI wyznaczone w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; 

- obszary lasów w miejscowości Nowy Żmigród, oznaczone symbolami: 1ZL i 2ZL. 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonych obszarów 1ZI, 2ZI, 1ZL i 2ZL – zmienia się przeznaczenie terenów  

z terenów rekreacji pod zieleń izolacyjną i lasów (zgodnie z ewidencją gruntów) oraz 

wskazuje się obszar parku podworskiego. 

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej oraz za wyjątkiem obiektów, które związane są z ochroną 

przeciwpowodziową, przeciwosuwiskową lub z budowa lub odbudową, utrzymaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 

 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Przez obszary oznaczone symbolami: 1ZI, 2ZI i 1ZL przebiega granica Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 – „Wisłoka z dopływami PLH 180052”. Zakazuje się 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,  nie 

związanych bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony. 

* Przy zagospodarowaniu terenów objętych zmianą studium należy uwzględnić położenie  

ich części w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie zasięgu 

zalewu wodami powodziowymi Q1% od rzeki Wisłoki, zgodnie z opracowaniem 

zatwierdzonym w dniu 3.12.2010 r. przez Dyrektora RZGW w Krakowie pn. I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki – aktualizacja w granicach województwa 

podkarpackiego. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, oznaczonego na 

rysunku studium zielonym szrafem. 

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 
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Na wyznaczonych obszarach 1ZI, 2ZI, 1ZL i częściowo 2ZL nie występują obiekty 

kubaturowe dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby 

ustalić zasady ochrony.  Część obszaru oznaczonego symbolem: 2ZL objęta jest ochroną 

konserwatorską w postaci „Zespołu parkowego w Nowym Żmigrodzie, gm. Nowy Żmigród”, 

wpisanego do rejestru zabytków nr A-334 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Krośnie z dnia 22 czerwca 1995 r. (znak: PSOZ.5349/33/94/R) i zmieniona decyzją 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 października 2014 r. (znak: DOZ-

OAiK-6700/317/14 [MP-5]). Przy zagospodarowaniu terenu parku podworskiego, 

oznaczonego symbolem ZPD należy uzupełniać zieleń w dostosowaniu do warunków 

siedliskowych oraz uwzględniać warunki wynikające z przepisów o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. 

 

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

* W zakresie komunikacji drogowej – obsługa terenów oznaczonych symbolami: 1ZI, 2ZI, 

1ZL i 2ZL  - z istniejącej sieci dróg. 

* Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

 

6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

* Utrzymanie terenów zieleni izolacyjnej w formie zieleni nadrzecznej i lasów łęgowych.  

Kierunki rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Wykorzystanie terenów zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi lasów. 

 

Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk na obszarze projektowanej linii 110 kV: 

Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki – projektowana linia 

elektroenergetyczna 110 kV zlokalizowana jest częściowo w granicach obszaru Natura 2000 

Wisłoka z Dopływami PLH180052. Wg Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występuje na 

ww. obszarze 16 cennych siedlisk. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są lasy, 

zarośla łęgowe i grądowe, a także łąki. Należy zaprojektować słupy wysokiego napięcia  

w sposób nie powodujący zagrożeń dla siedlisk obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami.  

V.      STREFY OCHRONY ZASOBÓW KULTUROWYCH 

W celu ochrony zasobów kulturowych i wartości krajobrazu kulturowego na obszarze gminy 

wyznacza się: 

!   strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

!   strefę ochrony ekspozycji, 

!   zasady ochrony archeologicznej, 

!   zasady ochrony krajobrazu. 
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Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

Strefę ścisłej ochrony stanowi sam obiekt zabytkowy oraz najbliższe otoczenie w granicach 

działki na której znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków. Z ogółem 222 obiektów 

budownictwa i architektury (bez cmentarzy i stanowisk archeologicznych) znajdujących się w 

wykazie (ewidencji) konserwatorskiej do rejestru zabytków wpisanych jest 13 obiektów: 

 

E  Cerkiew murowana /l 790/ w Desznicy, 

E  Karczma murowana /1875-1899/ w Kątach, 

E   Kościół parafialny drewn.-murowany /151, 1911/w Łężynach, 

E   Dzwonnica kościelna murowana /1851/ w Łężynach, 

E   Kaplica w ogrodzeniu murowanym /1795/ w Łężynach, 

E   Kuźnia dworska murowana /1875-1899/ w Makowiskach, 

E   Dom mieszkalny murowany /Rynek 1, 1700-1750/ w Nowym Żmigrodzie, 

E   Kościół parafialny murowany /1700-1750/ w Nowym Żmigrodzie, 

E   Dzwonnica kościelna murowana /1833/ w  Nowym Żmigrodzie, 

E   Kościół parafialny murowany /1475-1499/ w Starym Żmigrodzie, 

E   Park podworski /1800-1825/ z kuźnią dworską w Makowiskach, 

E   Park podworski /1800-1825/ w Nowym Żmigrodzie tj. „Zespół parkowy w Nowym 

Żmigrodzie, gm. Nowy Żmigród” - rejestr zabytków nr A-334, decyzja Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Krośnie z dnia 22 czerwca 1995 r. (znak: PSOZ.5349/33/94/R) 

zmieniona decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 października 2014 r. 

(znak: DOZ-OAiK-6700/317/14 [MP-5]). 

 

Ponadto, ze względu na wartości historyczne i kulturowe, a także kultowe należy ścisłą 

ochroną konserwatorską objąć nieczynne cmentarze: 

/mocno zaniedbane/ 

E   grecko-katolicki w Desznicy /przycerkiewny/, 

E   z I wojny światowej w Desznicy /obok cerkwii/, 

E   z I wojny światowej w Łysej Górze, 

E   żydowski w Nowym Żmigrodzie, 

E   choleryczny w Łężynach /tylko kapliczka/, 

/w dobrym stanie/ 

E   mogiła rozstrzelanych żydów z II wojny światowej w Hałbowie, 
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E   rodowy w Łężynach, 

E   rodowy w Gorzycach, 

E   z I wojny światowej w Nowym Żmigrodzie. 

 

Na niektórych czynnych cmentarzach w dobrym stanie znajdują się mogiły i nagrobki  

o znaczeniu zabytkowym podlegające ochronie konserwatorskiej. Wg wykazu zabytków są to 

cmentarze w miejscowościach: Desznica, Kąty, Łężyny, Nienaszów, Nowy Żmigród, 

Skalnik,, Stary Żmigród. 

Należy wyselekcjonować i wpisać do rejestru zabytków ocalałe obiekty łemkowskiej 

zabudowy wiejskiej, szczególnie we wsiach Desznica i Jaworze.  

W strefie ścisłej ochrony obiektu zabytkowego: 

- wszystkie prace remontowe i inne należy podporządkować całkowicie zachowaniu 

chronionych wartości lub odtworzeniu /całkowicie lub częściowo w zależności od stanu 

obiektu/jego wyglądu historycznego, 

- szczególnie należy zakazać prowadzenia inwestycji mogących naruszyć: chroniony 

układ urbanistyczny, architekturę obiektów kubaturowych zaliczonych do zabytków i dawne 

założenia ogrodowe i parkowe. 

Strefa ochrony ekspozycji. 

Strefę tę stanowi obszar w otoczeniu terenu obiektu lub zespołu zabytkowego, który należy 

chronić ze względów na walory krajobrazowe i kulturowe. W gminie szczególnie należy 

chronić ekspozycję zespołu urbanistycznego centrum Nowego Żmigrodu o charakterze 

małomiasteczkowym, ekspozycję kościoła zabytkowego w Starym żmigrodzie oraz przykłady 

zagospodarowania wsi Łemkowskiej – układów urbanistycznych wsi Desznica i Jaworze. 

W strefie ochrony ekspozycji: 

- kształtować skalę zabudowy i architekturę oraz inne elementy zagospodarowania /jak 

np. zieleń/ w sposób właściwy dla eksponowania obiektu zabytkowego w uzgodnieniu  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

- nie wprowadzać na przedpolu obiektów zabytkowych nowej zabudowy o formach 

agresywnych i jaskrawych kolorystycznie,  

- ograniczyć wysokość nowej zabudowy do wysokości zabudowy już ukształtowanej, 

- zalecane  jest   wykonanie   opracowań   studyjnych   w   celu   określenia 

najważniejszych punktów widokowych oraz skali i charakteru zabudowy terenów, a wyniki 

tych prac przyjąć jako wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ochroną archeologiczną należy objąć stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków wg następujących zasad: 
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- wszelkie działania inwestycyjne na obszarze stanowisk oraz w ich najbliższym 

sąsiedztwie mogą być prowadzone tylko po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

- wszelkie zmiany sposobu użytkowania terenów na których znajdują się stanowiska 

archeologiczne winny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

- prace ziemne i budowlane na obszarze stanowisk mogą być prowadzone wyłącznie po  

wcześniejszym uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgodnienie takie 

może być uzależnione od prowadzenia wcześniejszych archeologicznych badań ratowniczych 

bądź zobowiązania się inwestora do zapewnienia nadzorów archeologicznych nad 

prowadzonymi pracami, 

- w wypadku planowania na terenie gminy dużych inwestycji związanych z pracami 

ziemnymi, bez względu na to, czy na ich terenie bądź w ich sąsiedztwie znajdują się 

zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, czy też nie, powinny być one uzgodnione z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

- roboty ziemne związane z inwestycjami liniowymi /wykopy pod instalacje 

teletechniczne, gazowe, kanalizacyjne itp./, bez względu na to, czy prowadzone są w obrębie 

stanowisk archeologicznych bądź w ich sąsiedztwie, czy też nie, powinny być prowadzone 

pod nadzorem archeologicznym. 

Ochroną krajobrazową proponuje się objąć cały obszar gminy. Ustalenia studium dotyczące 

kształtowania zagospodarowania przestrzennego od budownictwa po działalność gospodarczą 

uwzględniają zachowanie oraz wyeksponowanie walorów krajobrazowych gminy, 

szczególnie pielęgnację rolniczego krajobrazu kulturowego.  

Ze względu na konieczność zachowania ciągłości kulturowej i ochrony zasobów kulturowych 

zaleca się: 

- ochronę kapliczek i kaplic, które nie ujęte w rejestrze zabytków stanowią jednak 

wartościowe elementy krajobrazu kulturowego, 

- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym /przy wsparciu gminy/, 

wyselekcjonowanych na podstawie wykazu zabytków, obiektów tradycyjnego budownictwa 

wiejskiego, 

- uzupełnienie i modyfikację wykazu i rejestru zabytków, 

- wykorzystanie zasobów kulturowych na obszarze gminy dla uaktywnienia struktur 

gospodarczych związanych z turystyką. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

na obszarze projektowanej linii 110 kV: 

Na terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetyki – projektowanej linii 110 kV 

relacji: GPZ Nowy Żmigród – GPZ Iwonicz, nie występują obiekty kubaturowe dziedzictwa 

kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady ochrony.  

W obszarze tym występują fragmenty stanowisk archeologicznych: Makowiska nr 15 AZP 

112-72/91 i Stary Żmigród nr 9 AZP 112-72/131 i nr 13 AZP 112-72/135, dla których  
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w studium ustala się strefy ochrony konserwatorskiej dla terenów o udokumentowanych 

wartościach kulturowych, w zasięgu oznaczonym na rysunku studium.  

 

VI.     STREFA TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU 

Zaleca się: 

- lokalizację punktów widokowych eksponujących walory krajobrazowe i kulturowe, 

- utworzenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz ścieżek przyrodniczych wg 

propozycji przekazanych na rysunku Studium (załącznik nr l), 

- urządzanie kąpielisk letnich w dolinach rzek wraz z miejscami do biwakowania z 

boiskami sportowymi, placami zabaw, małą gastronomią (szczególnie przydatne tereny w 

dolinie Wisłok na terenie Nowego Żmigrodu i w obszarze południowym górskim gminy),  

- urządzenie tras rowerowych w części południowej gminy. 

 

VII.    STREFA KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W zakresie komunikacji drogowej zaleca się: 

- modernizację istniejącej drogi regionalnej nr 992, 

- poprawę parametrów technicznych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

zgodnie z obowiązującymi normami, 

- utrzymanie niezbędnych rezerw terenu pod rozbudowę układów komunikacyjnych 

/budowa obwodnic/, 

- rozbudowę sieci parkingów w gminie,  

- budowę obwodnicy z ul. Dukielskiej w kierunku miejscowości Kąty z ominięciem 

osiedla „Dębicz” oraz w kierunku Jasła z ominięciem centrum – zespołu rynku w Nowym 

Żmigrodzie, 

- przeprowadzenie prac studyjno-planistycznych dla określenia najkorzystniejszego 

przebiegu dużej obwodnicy od drogi wojewódzkiej klasy Z nr 933 od miejscowości Stary 

Żmigród w kierunku miejscowości Kąty z ominięciem terenów perspektywicznego rozwoju 

osadnictwa w Nowym Żmigrodzie, 

- uwzględnienia następujących zasad kształtowania sieci drogowej: 

ulice: 

klasa ulicy Z: 

Przekrój poprzeczny -1x2 /liczba jezdni x liczba pasów ruchu/. 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju jednojezdniowym - 

20m. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

U S  T A L E N I A  S T U D I U M  

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w RZESZOWIE 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w KROŚNIE 

27 

klasa ulicy L: 

Przekrój poprzeczny -1x2. 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju jednojezdniowym - 

12m. 

klasa ulicy D: 

Przekrój poprzeczny -1x2. 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju jednojezdniowym – 

l0m. 

drogi powiatowe:  

klasa drogi Z: 

Przekrój poprzeczny -1x2 /liczba jezdni x liczba pasów ruchu/. 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju jednojezdniowym - 

20m. 

drogi gminne:  

klasa drogi L: 

Przekrój poprzeczny -1x2. 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju jednojezdniowym - 

15m. 

klasa drogi D: 

Przekrój poprzeczny -1x2. 

Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju jednojezdniowym - 

15m. 

/zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie/ 

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna być zwiększona, jeżeli zawiera ona 

elementy uzbrojenia podziemnego /gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, 

elektroenergetyka/ lub inne urządzenia. 

Istotnym czynnikiem, ze względu na poprawność rozwiązań komunikacyjnych i 

bezpieczeństwo mchu, jest zasada dostępności jezdni. Wiąże się to z odpowiednimi odstępami 

między skrzyżowaniami, liczbą włączeń i wyłączeń, parkowaniem. Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, podaje w tym zakresie 

szczegółowe zalecenia. 
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sytuowanie obiektów budowlanych przy drogach: 

/minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni/ 

RODZAJ DROGI 

 

NA TERENIE ZABUDOWY 
MIAST I WSI 

 

POZA TERENEM 
ZABUDOWY 

 

Autostrada 30m 50m 

Droga ekspresowa 20m 40m 

Droga ogólnodostępna:   

a) krajowa 10m 2 5 m  

b) wojewódzka, powiatowa 8 20m 

c) gminna 6 m 15m 

/wg ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z uzupełnieniami/ 

zalecane odległości drogi publicznej od budynków: 

KLASA 
TECHNICZNA 
DROGI 

 

KATEGORIA 
DROGI 

 

OBIEKTY PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI 

Mieszkaniowe i budynki 
użyteczności publicznej 

 

Budynki szpitalne, 
sanatoriów i         
wymagające 
szczególnej 
ochrony 

 
jednokondygnacyj 

ne 

wielo-
kondygnacyjne 

  O d l e g ł o ś c i    -    m 

IV, V /G, Z/ 

 

wojewódzka, 
powiatowa 

 

30 

 

40 

 

130 

 

V/L,D/ 

 

gminna 

 

15 

 

20 

 

80 

 

/wg zarządzenia nr 5/95 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995r/ 

polityka parkingowa: 

Przyjęto następujące wskaźniki motoryzacji: 

2000 r.  - 200 sam. osob./l000 mieszkańców 
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perspektywa   - 350 sam. osob./l000mieszkańców 

Proponuje się realizację większej liczby niedużych parkingów ze względu na jednorazowe 

koszty, możliwości pozyskiwania terenu i estetykę. Niezbędna jest modernizacja istniejących 

i urządzanie nowych parkingów przy obiektach usług publicznych. 

 

Zmiana studium wprowadza: 

- obszary komunikacji w miejscowości Nowy Żmigród, oznaczone symbolami: 1KP, 2KP 

i 3KP. 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów: 

Dla wyznaczonych obszarów oznaczonych symbolami: 1KP, 2KP i 3KP – zmienia się 

przeznaczenie terenów z rolnego i zabudowy mieszkaniowej pod lokalizację obszarów 

komunikacji tj. projektowanych parkingów.  

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Ustala się liczbę miejsc parkingowych w ilości zrealizowanej zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

 

3.Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk: 

* Przy zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbolami: 1KP i 2KP należy uwzględnić 

położenie w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie zasięgu 

zalewu wodami powodziowymi Q1% od rzeki Wisłoki, zgodnie z opracowaniem 

zatwierdzonym w dniu 3.12.2010 r. przez Dyrektora RZGW w Krakowie pn. I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki – aktualizacja w granicach województwa 

podkarpackiego. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, oznaczonego na 

rysunku studium zielonym szrafem. 

 

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

Na wyznaczonych obszarach 1KP i 2KP nie występują obiekty kubaturowe dziedzictwa 

kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady ochrony.  

Obszar oznaczony symbolem 3KP objęta jest ochroną konserwatorską w postaci „Zespołu 

parkowego w Nowym Żmigrodzie, gm. Nowy Żmigród”, wpisanego do rejestru zabytków nr 

A-334 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie z dnia 22 czerwca 1995 r. 

(znak: PSOZ.5349/33/94/R) i zmieniona decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 9 października 2014 r. (znak: DOZ-OAiK-6700/317/14 [MP-5]). W związku z tym, 

nawierzchnię parkingu oznaczonego symbolem 3KP należy zaprojektować jako biologicznie 

czynną. 

 

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

* Na obszarach oznaczonych symbolami: 1KP, 2KP i 3KP dopuszcza się przebieg 

infrastruktury technicznej. 
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6.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

* Na obszarach objętych zmianą studium oznaczonych symbolami:  1KP, 2KP i 3KP nie 

występują obszary rolnicze i leśne.  

 

W zakresie infrastruktury technicznej preferuje się: 

- rozwój wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

- realizację sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla /docelowo/ wszystkich 

miejscowości gminy z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach: 

Grabanina /oczyszczalnia obsługująca tylko tę miejscowość/, Toki i Nowy Żmigród 

/oczyszczalnie obsługujące pozostałą część gminy/. 

- rozwój sieci  średniego i niskiego napięcia oraz modernizację istniejącej, lokalizację 

zadań ponadlokalnych tj. GPZ 110/15 kV /wariantowa lokalizacja/ oraz napowietrzne 

elektroenergetyczne linie przesyłowe wysokiego napięcia 110 kV w kierunku Jasła i Jedlicza, 

- zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci, 

- zwiększenie zakresu zorganizowanego selektywnego odbioru śmieci, 

- przyjęcie docelowego modelu gospodarki odpadami na terenie gminy /selektywnej 

zbiórki i odbioru odpadów stałych/ z rozważeniem budowy własnego wysypiska, bądź 

partycypacjai w budowie ponadgminnego zakładu utylizacji odpadów, 

- rozwój łączności telekomunikacyjnej. 

Szósta zmiana studium wprowadza tereny infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyki - projektowanej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji: GPZ Nowy 

Żmigród - GPZ Iwonicz (przechodzącej przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, 

Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój), zlokalizowanej w miejscowościach: Gorzyce, 

Nowy Żmigród, Toki, Stary Żmigród, Siedliska i Makowiska, oznaczonej symbolem 1E. 

Pas wyznaczony granicami obszaru objętego zmianą studium, przeznaczony jest do 

utrzymania linii zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.   

Dla wyznaczonych terenów linii elektroenergetycznej nie zmienia się przeznaczenia terenu, 

za wyjątkiem terenu potencjalnych dolesień, gdyż pod linią elektroenergetyczną zakazuje się 

lokalizacji zieleni wysokiej. 

 

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

Dla wyznaczonych terenów projektowanej linii 110 kV ustala się:  

 konieczność zastosowania rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych bezpiecznych 

dla ludzi;  

 obowiązek lokalizacji słupów linii wysokiego napięcia w miejscach o najlepszej 

dostępności komunikacyjnej, jak najmniej ingerujących w środowisko przyrodnicze.  

 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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Dla wyznaczonych terenów projektowanej  linii 110 kV ustala się:  

 w zakresie komunikacji drogowej: dojazd z istniejącej sieci dróg publicznych  

i wewnętrznych; 

 w zakresie zaopatrzenia w wodę: na projektowanym obszarze nie przewiduje się 

realizacji sieci wodociągowej; 

 w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków: na projektowanym obszarze 

nie przewiduje się realizacji sieci kanalizacyjnej; 

 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: należy prowadzić ww. gospodarkę  

w oparciu o zasady obowiązujące na terenie gminy Nowy Żmigród; 

 w zakresie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  

i bezprzewodowych: dopuszcza się przebieg sieci w zależności od potrzeb. 

 

Zmiana studium wprowadza tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki – 

Głównego Punktu Zasilania oznaczonego symbolem GPZ w miejscowości Gorzyce, 

odcinek projektowanej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji: GPZ Nowy Żmigród - 

GPZ Iwonicz (przechodzącej przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce 

Piastowe, Iwonicz Zdrój), zlokalizowanej w miejscowości Gorzyce, oznaczonej 

symbolem 2E. Pas wyznaczony granicami obszaru objętego zmianą studium w zakresie linii 

wysokiego napięcia, przeznaczony jest do utrzymania linii zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska.   Dla wyznaczonego terenu GPZ zmienia się 

przeznaczenie z terenu rolniczego na teren infrastruktury technicznej, natomiast dla terenów 

linii elektroenergetycznej nie zmienia się przeznaczenia terenu. 

 

VIII.  STREFA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

Gmina nie posiada opracowanego zasięgu wód powodziowych. Kierując się posiadanym 

rozpoznaniem strefa zagrożenia obejmuje tereny położone w obszarze doliny rzeki Wisłoki i 

jej dopływu Iwiełka. Do czasu wyeliminowania zagrożenia powodziowego w strefie tej 

preferuje się: 

- realizację inwestycji służących ochronie istniejącej zabudowy, 

- wstrzymanie realizacji nowych obiektów mieszkaniowych, usługowych, 

produkcyjnych i innych obiektów kubaturowych bez zapewnienia ochrony 

przeciwpowodziowej, 

- realizację inwestycji służących ochronie przeciwpowodziowej, 

- użytkowanie rolnicze terenów jako trwałych łąk i pastwisk,  

- kształtowanie zieleni wysokiej w taki sposób, by nie utrudniała przepływu wód 

powodziowych (pasma równoległe do osi doliny), 

- dopuszczenie /w szczególnie uzasadnionych przypadkach/ do lokalizacji: 
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- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (ujęcia wody, oczyszczalnie 

ścieków z rozwiązaniami projektowymi uwzględniającymi możliwość zatopienia), 

- terenów rekreacyjnych i sportowych wykorzystywanych i 

zagospodarowywanych bez wznoszenia trwałych obiektów kubaturowych, 

- tras i urządzeń komunikacyjnych, przy czym trasy te powinny być 

kształtowane w sposób umożliwiający szybką ewakuację ludności z istniejących 

zabudowanych terenów zagrożonych. 

Ewentualna realizacja zbiornika wodnego „Kąty-Myscowa" będzie miała istotny wpływ na 

wyrównanie przepływów poniżej zapory, a w konsekwencji na zasięg wód powodziowych. 

Utworzony zbiornik wodny będzie zalewał powierzchnię 460 ha /w zdecydowanej większości 

na terenie gminy Krempna/ i uzyskiwał objętość 68 mln m³. Z tej objętości 11 mln m³ 

przeznaczonych będzie na rezerwę powodziową. Umożliwi to redukcję dopływającej fali 100- 

letniej do fali 2-letniej. 

Wszelka działalność inwestycyjna, a także wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu obszarów 

zalewowych, wymaga każdorazowego uzgodnienia zamierzeń z odpowiednimi służbami 

gospodarki wodnej i ochrony środowiska, lub uzyskania na etapie procedury lokalizacyjnej 

pozwolenia wodno-prawnego. Obiekty oraz roboty zmieniające stosunki wodne wymagają 

ocen oddziaływania na środowisko. 

Zmiana studium uwzględnia na obszarze objętym zmianą studium w miejscowości 

Nowy Żmigród, obszar szczególnego zagrożenia powodzią określony w opracowaniu 

zatwierdzonym w dniu 3.12.2010 r. przez Dyrektora RZGW w Krakowie pn. I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki – aktualizacja w granicach województwa 

podkarpackiego. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”. 

Przy zagospodarowaniu terenu projektowanej linii 110 kV relacji: GPZ Nowy 

Żmigród - GPZ Iwonicz przechodzącej przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, 

Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój należy uwzględnić położenie w granicach obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie zasięgu zalewu wodami powodziowymi 

Q1% od rzeki Wisłoki, zgodnie z opracowaniem zatwierdzonym w dniu 3.12.2010 r. przez 

Dyrektora RZGW w Krakowie pn. I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni 

Wisłoki – aktualizacja w granicach województwa podkarpackiego. „Określenie zagrożenia 

powodziowego w zlewni Wisłoki”. 

 

IX.     OBSZARY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZENIA MPZP 

Na terenie gminy istnieją następujące obszary  / tereny/, dla których istnieje obowiązek 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikający  

z przepisów szczególnych: 

- górnicze: „Mrukowa I” i „Świerchowa” /lokalizacja – załącznik nr 1/, 

- projektowanej budowy zbiornika wodnego w Kątach i związanej z nim infrastruktury i 

zaplecza, w tym terenów osiedla dla personelu zapory oraz innych nowych terenów 

osadnictwa, 
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- projektowanych dróg, 

- projektowanego przebiegu elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego 

napięcia, 

- projektowanego przebiegu elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego 

napięcia (110kV), 

- projektowanego GPZ (stacji transformatorowej 110 kV/Sn), 

- Magurskiego Parku Narodowego, 

- dla których będzie wymagana zgoda zmiany przeznaczenia terenów rolnych lub 

leśnych na inne cele. 

Ponadto, ze względu na istniejące uwarunkowania (tereny rolne, bliskość cmentarzy) 

sporządzenie MPZP jest obowiązkowe dla terenów dla rozwoju osadnictwa w Nowym 

Żmigrodzie wskazanych na rysunku studium. 

ROZDZIAŁ IV 

POLITYKA PRZESTRZENNA 

1. Celem polityki przestrzennej jest kształtowanie ładu i porządku w zagospodarowaniu 

przestrzennym w sposób umożliwiający rozwój ekonomiczny i kulturowy gminy oraz 

zachowanie cennych wartości przyrodniczych i zachowanie krajobrazu kulturowego. 

2. Polityka przestrzenna samorządu wynikająca z przyjętych zasad realizacji celów 

społecznych uwzględniających strategię rozwoju gminy i kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z kompetencjami władczymi, będzie oddziaływać na 

zagospodarowanie przestrzenne gminy spełniając funkcje kontrolne oraz promocyjne i 

inspiracyjne. 

3. Podstawowymi instrumentami polityki przestrzennej będzie: 

- polityka lokalizacyjna, 

- polityka  w  zakresie  obrotu nieruchomościami  /głównie  obrotu gruntami/, 

- polityka    inwestycyjna    /procesy    inwestycyjne,    finansowanie inwestycji/. 

4. Główny cel polityki przestrzennej - kształtowanie ładu i porządku  

w zagospodarowaniu przestrzennym w sposób umożliwiający rozwój ekonomiczny i 

kulturowy oraz zachowanie cennych wartości przyrodniczych i krajobrazu kulturowego, 

będzie możliwe poprzez: 

- rozwój osadnictwa wiejskiego – budownictwa mieszkaniowego i usługowego  

w oparciu o istniejące, historycznie ukształtowane zespoły, rozwój budownictwa Nowego 

Żmigrodu w kierunku wschodnim, 

- uwzględnienie skutków budowy w miejscowości Kąty zapory i zbiornika wodnego 

powodujących likwidację części terenów siedliskowych w strefie technicznej zapory w 

przysiółku „Zagrody”, przygotowanie terenów zamiennych pod nowe działki siedliskowe, 
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- rozwój działalności gospodarczej i usługowej przy drogach głównych, 

- rozwój rolniczej działalności gospodarczej w oparciu o walory przyrodnicze i bogate 

tradycje oraz działalności pozarolniczej, w tym małych przedsiębiorstw rodzinnych,  

- ochronę środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej, walorów krajobrazowych, 

uaktywnienie działań na rzecz przekształceń terenów zdegradowanych /zalesianie, dolesianie, 

funkcjonowanie korytarzy ekologicznych/, ochronę ludzi i mienia w terenach zagrożonych 

zalaniem wodami powodziowymi i osuwiskami, 

- zachowanie i wzbogacanie wartości kulturowych w krajobrazie gminy, 

wykorzystywanie walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego dla celów 

edukacyjnych i rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku, 

- rozwój bazy turystycznej obecnie praktycznie nieistniejącej w postaci 

zorganizowanych i uporządkowanych kąpielisk nadrzecznych, pól biwakowych i 

namiotowych, budownictwa letniskowego itp., 

- rozwój komunikacji w zakresie powiązań zewnętrznych i wewnętrznych, 

polepszeniem stanu technicznego dróg, 

- wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną dla rozwoju gospodarczego i 

polepszenia warunków życia ludności poprzez modernizację istniejących lub budowę nowych 

sieci, urządzeń i obiektów zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, telekomunikacji, 

gospodarki ściekowej i usuwania odpadów stałych. 

 

ROZDZIAŁ V 

INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

 

Głównymi instrumentami realizacji polityki przestrzennej są : 

•   Działania środowiskowe służące uzyskaniu konsensusu społecznego na rzecz ładu i 

porządku w zagospodarowaniu przestrzennym, a więc: 

- nie rozpraszania zabudowy, 

- zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych, 

- bezpieczeństwa inwestorów /w celu unikania skutków powodzi, osuwania się skarp 

nadrzecznych i nieustabilizowanych zboczy/, 

- prymatu działania zespołowego, 

- przyspieszenia obrotu nieruchomościami w terenach predysponowanych do realizacji 

inwestycji mieszkaniowych i innych. 
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•   Wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

zorganizowanego, kompleksowych rozwiązań terenów zabudowy, scalenia gruntów, 

podziałów na działki budowlane i uzbrojenia w infrastrukturę drogową i techniczną. 

• Stosowanie ulg podatkowych dla wspierania rozwoju inwestycji. 

• Osiąganie celów rozwoju rolnictwa, zmian strukturalnych gospodarstw poprawy 

struktury agrarnej i opłacalności ekonomicznej - tworzenie gospodarstw towarowych poprzez: 

- ponoszenie kosztów prac dotyczących scaleniowych prac geodezyjnych, 

- wspieranie grup producenckich i wiejskich spółdzielni, 

- tworzenie programów rozwoju i programów operacyjnych niezbędnych do uzyskania 

środków finansowych z tzw. funduszy pomocowych, które są lub będą w najbliższych latach 

dostępne w kraju, szczególnie ze środków Banku Światowego i Unii Europejskiej w ramach 

takich programów jak: SAPARD /na rozwój terenów rolnych/, ISPA /na ochronę środowiska i 

sieć komunikacyjną oraz na oczyszczanie zlewni rzek/, PHARE 2000 /na tworzenie instytucji 

potrzebnych do realizacji wspólnej polityki rolnej/. 

• Rozwinięcie współpracy z sąsiednimi gminami, z samorządem powiatów i 

samorządem wojewódzkim dla realizacji wspólnych programów z zakresu rozwoju terenów 

wiejskich i rozwiązywania problemów społecznych. 

• Szkolenie kadry samorządowej w zakresie umiejętności wykorzystania, środków  

z funduszy pomocowych, 

• Wspieranie powstawania na wsi przedsiębiorstw poprzez promocję potencjału gminy, 

zagospodarowanie istniejącego majątku baz i składów. 

• Stworzenie „ Funduszu Ziemi " terenów predysponowanych do inwestowania w 

przemyśle przetwórczym i rozwoju budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego, 

• Inicjowanie prac dot. terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych : 

- tworzenie kąpielisk nadrzecznych wg prac wykonanych przez specjalistów inżynierii 

wodnej z uwzględnieniem problematyki korytarzy ekologicznych, 

• Planowanie i nadzór nad pracami dot. zalesień i gospodarki leśnej, 

• Promowanie walorów gminy, możliwości inwestycyjnych w różnych dziedzinach oraz 

promowanie zasad właściwych dla ładu i porządku przestrzennego wśród społeczności 

gminnej, postaw prorozwojowych i prokulturowych. 

ROZDZIAŁ VI 

ZADANIA O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM 

1. Z ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Żmigród 

wynikają zadania realizacja których w całości lub częściowo wykracza poza kompetencje i 

możliwości samorządu gminnego. Są to zadania z zakresu infrastruktury technicznej i 

komunikacji. 
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2. Najważniejszy obiekt, który może powstać na terenie gminy to zbiornik retencyjny 

Kąty-Myscowa z zaporą w Kątach. Oznacza to m. innymi likwidację zespołu osadniczego w 

przysiółku Zagrody (ponad 30 działek siedliskowych) w zwartej zabudowie, przełożenie dróg, 

sieci infrastruktury technicznej itp. 

3. Studium przewiduje usprawnienie komunikacji i wykonanie dróg obwodnicowych  

w obszarze Nowego Żmigrodu w celu wyeliminowania ruchu przelotowego z centrum wsi. 

Inwestycja w postaci „małej" obwodnicy w kierunku południowo-zachodnim (Kąty) była 

planowana od lat. Prognoza wzrostu ruchu komunikacyjnego wskazuje na kierunek północny 

(Jasło, Gorlice). Przewiduje się w studium rezerwę terenów na ten kierunek w postaci 

„Dużej" obwodnicy Nowego Żmigrodu. Obydwie inwestycje dotyczą przebudowy odcinków 

drogi wojewódzkiej Nr 993 relacji Gorlice -Nowy Żmigród - Dukla i wykonanie nowych 

skrzyżowań z drogą powiatową Nr 19154 relacji Nowy Żmigród-Kąty-Krempna-granica 

państwa. 

4. Zakład utylizacji odpadów - wysypisko śmieci może być realizowany w dwóch 

wariantach: na terenie gminy lub w porozumieniu z gminą Osiek Jasielski lub z gminą Dukla. 

W Studiach gmin Dukla i Osiek Jasielski wyznaczono tereny lokalizacji wysypisk śmieci. Z 

tego powodu nie zachodzi konieczność określania wniosków dla sąsiednich gmin. 

5. Do rejestru zadań rządowych wnioskuje się inwestycje związane z budową zbiornika 

wodnego Kąty. 

6. Do Planu Województwa wnioskuje się uwzględnienie zmiany przebiegu drogi 

wojewódzkiej Nr 993 tzw. „małą" i „dużą" obwodnicę Nowego Żmigrodu. 


