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Informacje wst ępne. 

Opracowanie stanowi zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Medyka uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/22/2002 
Rady Gminy Medyka z dnia 10 lipca 2002 r., zwanego dalej zmianą studium lub 
zmianą. 
Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenu udokumentowanego złoża 
kopaliny. 
Zmiana dotyczy obszaru położonego w miejscowości Siedliska w granicach 
określonych w załączniku graficznym do Uchwały Nr XLI/259/14 Rady Gminy 
Medyka z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 
obejmującego udokumentowane złoże kopaliny (kruszywa naturalnego) oraz ob-
szar i teren górniczy „Siedliska 1.”   
 
Obszar objęty zmianą oznaczono w rysunkach Studium granicami zmiany Stu-
dium tj. linią przerywaną czarną z wypełnieniem barwą fioletową oraz opisem 
obszaru symbolem PG, zaś ustalenia zmiany w części tekstowej ujednoliconej 
czcionką koloru fioletowego. 
        
Zmiana uwzględnia kierunki przyjęte w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa podkarpackiego i w koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
kraju.  
 
Zleceniodawca zmiany Studium:  
Gmina Medyka, 37-732 Medyka        
 
Wykonawca zmiany Studium: 
Pracownia Projektowa Urbanistyczno-Architektonicza Bogusław Uchwat, ul. Św. Józefa 
2a, 37-700 Przemyśl. 
 
Zespół autorski zmiany: 
inż. Bogusław Uchwat - projektant, upr. urbanistyczne 59/87, 
arch. Michał Uchwat - współpraca projektowa, 
mgr inz. Bogusław Uchwat jr. - współpraca projektowa, 
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1.  INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE MEDYKA. 

1.1 Przynale żność administracyjna.  

■   województwo podkarpackie 

■   powiat przemyski ziemski 

Granicą wschodnią gminy jest granica państwa z Ukrainą. 

1.2 Podział ewidencyjny wewn ętrzny  – 7 wsi / sołectw: 

■  Medyka – siedziba władz samorządowych, 

■  Torki, 

■   Leszno, 

■   Hurko, 

■   Hureczko, 

■   Siedliska, 

■   Jaksmanice, 

1.3    Ludno ść. 

Mieszkańców  - 6181, w tym: 

■   mężczyzn   - 3066, 

■   kobiet         - 3115 

Gęstość zaludnienia – 101,8 mk/km², 

Ludność w wieku produkcyjnym – 2517, 

Zatrudnienie: 

■   w rolnictwie – 731 osób ( 44 %) – 6,8 ha/1 zatrudnionego, 

■   poza rolnictwem – 932 osób (56 %) 

1.4 Powierzchnia ogólna gminy   - 6067 ha. 

■   użytki rolne                            -     82,2 %, 

■   lasy, grunty leśne                  -       0,8 %, 

■   grunty pod wodami                -       2,2 %, 

■   tereny zurbanizowane           -       3,9 %, 

■   tereny komunikacji                 -       7,4 % , 

■   tereny różne i nieużytki          -       3,5 % 

1.5 Rzeki i wody otwarte.     

■    Rzeka San przepływa wzdłuż granicy północno – zachodniej gminy - 
rzeka graniczna z obszarem gminy Żurawica.  
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      Wody Sanu są w II klasie czystości fizyko-chemicznej. W klasyfikacji 
ogólnej San prowadzi wody nie odpowiadające normatywom (NON).  

            ■  System rowów melioracyjnych o stałym i okresowym przepływie, wy-
stępujący w obszarach rolnych, zasilając główny kanał  - Kanał Ulgi 
odprowadzający wody do rzeki Wiszni (na terenie gminy Stubno). W 
części południowej gminy system powiązany z melioracjami na terenie 
miejscowości Krówniki w gminie Przemyśl.  

■   Wody stojące nie posiadają charakteru gospodarczego. Są to wypełnia-
ne wodami koryta starorzecza Sanu, baseny pourobkowe po eksploata-
cji złóż żwiru oraz niewielkie stawy.  

1.6 Komunikacja drogowa.      

■ Droga krajowa nr 28 relacji Lipnik - Przemyśl - Medyka klasy technicznej 
GP o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym przebiega 
przez gminę na kierunku wschód - zachód  centralnie na odcinku 7,113 
km (równolegle do linii kolejowej) do Drogowego Przejścia Granicznego 
w Medyce (kierunek Lwów). Droga o dużym natężeniu ruchu ze znacz-
nym udziałem ruchu ciężarowego. 

■ Drogi powiatowe w ilości 8-miu o łącznej długości 24,476 km, w tym 
21,349 km o nawierzchni twardej ulepszonej, 1,120 km o nawierzchni 
twardej nieulepszonej i 1,107 km o nawierzchni gruntowej. 

           ■  Dróg statutowo gminnych jest 4 o łącznej długości 8,5 km. Drogi o na-
wierzchniach twardych, w większości ulepszonych. 

■ Po drogach powiatowych oraz po drodze krajowej  kursuje regularna 
komunikacja autobusowa dalekobieżna i podmiejska. 

1.7 Komunikacja kolejowa.    

Przez gminę przebiega linia kolejowa o znaczeniu magistralnym Wrocław 
– Kraków – Przemyśl – Medyka z kolejowym, osobowym i towarowym 
przejściem granicznym w Medyce. 
Stacja osobowa (graniczna) znajduje się w Medyce. 
Na terenie miejscowości Medyka i Hurko znajduje się graniczny kolejowy 
port przeładunkowy węgla i rud żelaza. 

 

1.8 Zaopatrzenie w wod ę.    

Wszystkie miejscowości gminy wyposażone są w rozwinięte systemy wo-
dociągowe. Zaopatrzenie w wodę następuje z sieci komunalnej miasta 
Przemyśla oraz z ujęć lokalnych głębinowych zlokalizowanych w miejsco-
wości Torki. 

1.9 Kanalizacja sanitarna.    

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Medyce, odbiera ścieki 
z terenu tej miejscowości. Sieć kanalizacyjna Medyki jest rozwinięta w 
około 80 %. Pozostałe miejscowości gminy nie posiadają kanalizacji. 

 

1.10 Zaopatrzenie w gaz.   

Wszystkie miejscowości gminy są zgazyfikowane sieciami gazu ziemnego. 

1.11 Telekomunikacja.    

■   Telefonia przewodowa obejmuje wszystkie miejscowości. 
Cały obszar gminy znajduje się w zasięgu telefonii komórkowej. 
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■   Odbiór telewizji i stacji radiowych nadających w pasmach UKF nastę-
puje z przekaźnika w Przemyślu. 

 

1.12   Gospodarka odpadami stałymi.    

Gmina nie posiada składowiska odpadów komunalnych. Odpady wywożo-
ne są poza obszar gminy. 
Zasady gospodarki odpadami reguluje stosowna uchwała Rady Gminy. 

 
2. OGÓLNA STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA 
     GMINY I ZASADY JEJ PRZEKSZTAŁCANIA. 

 
2.1. Dominującą funkcją gminy jest produkcja rolna  oraz obsługa transportu i  

komunikacji  związana  z kolejowym portem przeładunkowym  i  kolejowo 
– drogowym przejściem granicznym.  

       Funkcją  uzupełniającą  jest obsługa ruchu turystycznego  zmotoryzowa-
nego międzynarodowego. 

        Układ strukturalno- przestrzenny gminy oparty jest na ustabilizowanej 
sieci osadniczej z wiodącą rolą Medyki jako centrum administracyjno – 
usługowego. 

        Miejscowości Hureczko i Siedliska położone najbliżej miasta Przemyśla 
wykazują tendencję wzrostu wynikającą z pełnienia przez nie funkcji sy-
pialnianej dla miasta. Wsie położone w południowej części gminy (Jaks-
manice, Siedliska) posiadają korzystne warunki środowiskowe sprzyjają-
ce rozwojowi agroturystyki. 

        Wszystkie, poza Medyką, miejscowości wymagają szybkiej budowy  in-
frastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekami. 

        Wykształcona i ustabilizowana Infrastruktura społeczna w gminie nie 
wymaga istotnych zmian i uzupełnień. Wyposażenie jednostek osadni-
czych w tym  zakresie jest wystarczające nawet dla znacznego przyrostu 
demograficznego i wymaga działań modernizacyjnych. 

     2.2   Na obszarze gminy funkcjonuje obiekt wojskowy, specjalny, który zgod-
nie z obowiązującymi przepisami został uznany jako teren zamknięty bę-
dący w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej (kompleks 
wojskowy nr 5492 - plac ćwiczeń Przemyśl – Krówniki na gruntach miej-
scowości Siedliska).   

2.3.   Zgodnie  z art. 6 ust. 7 ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym Stu-
dium niniejsze nie jest przepisem gminnym i nie może być podstawą 
prawną decyzji związanych z realizacją gospodarki przestrzennej. 

              Studium natomiast, będąc przepisem prawa wewnętrznego, obliguje 
organy i instytucje ponadlokalne i lokalne, rządowe i pozarządowe posia-
dające stosunek władczy w gminie. 

            Na obszarze gminy Medyka obowi ązują do dnia 31 grudnia 2002 ro-
ku:  

              ■  miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy za-
twierdzony  uchwałą  nr XI/47/90  Gminnej  Rady Narodowej w  Me-
dyce z dnia 30.IV.1994 r. ogłoszoną w  Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Przemyskiego Nr 18 poz. 118 z dnia 13.XII.1994 r. 

   ■ miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego 
przejścia granicznego w Medyce zatwierdzony uchwałą nr 282/XV/91   
Rady Gminy w Medyce z dnia 13.IX.1991 r.  ogłoszoną w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Przemyskiego Nr 18 poz. 118 z dnia 
13.XII. 1994 r. 

               
 
           ■  miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego zes-

połu zabudowy jednorodzinnej w Hureczku zatwierdzony uchwałą nr 
160/XXX/93 Rady Gminy w Medyce z dnia  29.XII.1993 r. ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego Nr 3 poz. 17 z 
1994 r. 

              Ponadto na czas nieokreślony obowiązuje 7 miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Gminy w Medy-
ce  po 1 stycznia 1995 r. 

 
2.2.1 W okresie obowiązywania wymienionych wyżej planów realizacja prze-

mian w zagospodarowaniu przestrzennym musi być zgodna z ich kom-
petencją prawną i terenową, co dotyczy przede wszystkim: 

             ■ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń 
na budowę, 

  ■ decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 
  ■ decyzji zatwierdzających projekty podziałów geodezyjnych gruntów. 

2.2.1 Po dacie 31 grudnia 2002 r. tereny przeznaczone w miejscowym planie 
ogólnym z.p. gminy, miejscowym planie szczegółowym z.p. przejścia 
granicznego w Medyce w oraz miejscowym planie szczegółowym z.p. 
zespołu zabudowy jednorodzinnej w Hureczku na cele nierolnicze będą 
mogły, choć niekoniecznie, zachować posiadaną zgodę na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i będą mogły 
być zabudowywane w trybie art. 40 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
O powyższym rozstrzygnąć musi ustawa o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. 

   Dla pozostałych terenów konieczne b ędzie opracowanie miejsco-
wych  planów zagospodarowania przestrzennego zarówn o w sytu-
acjach  obowi ązkowych, wynikaj ących z art. 13 ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym, jak i w sytuacji zgodnej z  art.12 ust.2 
ustawy oraz w zgodzie z prowadzon ą w  gminie polityk ą prze-
strzenn ą. 

 
2.2.2 Wynikające z niniejszego Studium uwarunkowania szczególne, dla któ-

rych, zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 7 i art. 13 ust. 1 ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym obowiązuje opracowanie miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego: 

               ■  przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i niele-
śne związane z zabudową terenu oraz ze zmianą przeznaczenia te-
renu bez jego zabudowy - ustawa z dnia 7 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z póżn. zm.), 

               ■  zalesienie gruntów nieleśnych - art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 56, poz. 679). 

               ■  dla obszarów i terenów górniczych (lub ich fragmentów) utworzonych 
w związku z wydobywaniem złóż kopalin, jeżeli w wyniku zamierzo-
nej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki 
dla środowiska   – art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. 
zm.), 

               ■  dla terenów, na których projektowana jest realizacja zadań służących 
celom publicznym, związanych z: 

                   ■ wydzielaniem pasów drogowych dróg publicznych nowych oraz dla 
poszerzenia pasów dróg istniejących do wielkości określonych w 
punkcie 8 tekstu Studium – Kierunki rozwoju komunikacji, 

                  ■ budową publicznych urządzeń służących zaopatrzeniu ludności w 
wodę, gromadzeniu i oczyszczaniu ścieków oraz składowaniu od-
padów stałych, 

                   ■ budową obiektów i urządzeń wodnych służących ochronie przed 
powodzią, 

                   ■ budową obiektów administracji publicznej, szkół i przedszkoli pu-
blicznych, publicznych obiektów ochrony zdrowia i opieki społecz-
nej, 

                   ■ budową obiektów niezbędnych na potrzeby obronności państwa, 
ochrony granic i bezpieczeństwa publicznego, 

                   ■ zakładaniem nowych i poszerzaniem istniejących cmentarzy komu-
nalnych i wyznaniowych. 

               ■ dla wyznaczonych w studium terenów rozwojowych (pro jektowa-
nych) zainwestowania obszaru gminy, równie ż dla terenów re-
kreacyjnych. 

               ■ zagospodarowywanie terenów położonych w wyznaczonych w Stu-
dium obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi znajdu-
jących się w zasięgu wody stuletniej Q 1% rzeki San z uwzględnie-
niem przepisów Działu V „Ochrona przed powodzią i suszą” ustawy z 
dnia 28 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. nr 15, poz. 1229). 

 

   2.3.4  Obecnie na obszarze gminy Medyka nie wyst ępują w rejestrze wo-
jewódzkim zadania rz ądowe i zadania samorz ądu województwa 
podkarpackiego słu żące realizacji ponadlokalnych i regionalnych  
celów publicznych. 
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3.   KIERUNKI OCHRONY WARTOŚCI I ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZY-

RODNICZEGO.  
 
3.1    Położone w części południowo-zachodniej gminy grunty miejscowości  Jak-

smanice, Siedliska, Hurko i Hureczko leżą w obszarze i terenie górniczym 
złoża gazu ziemnego „Przemyśl” wyznaczonym decyzją  Ministra Ochrony 
Środowiska z dnia 05. 05. 2000 r. znak: DGe/EZ/487-2642/2000. 

        Tereny te podlegaj ą przepisom szczególnym z zakresu prawa geolo-
gicznego i górniczego. 

 
3.2    Tereny w północnej części gminy zbliżone do koryta rzeki San (grunty miej-

scowości Leszno, Torki, Medyka) należą do obszaru Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Nr 429 „Dolina Przemyśl”. Dokumentacja hydrogeolo-
giczna zbiornika została zatwierdzona decyzją Nr KDH1/013/5888/97 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 mar-
ca 1997 r. Dokumentacja GZWP nr 429 proponuje ustanowienie wokół 
zbiornika stref ochronnych obejmujących dwa określone terytorialnie obsza-
ry; Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) oraz Obszar Wysokiej Ochrony 
(OWO) z propozycjami szeregu zakazów, nakazów i ograniczeń w zakresie 
zagospodarowania i użytkowania gruntów pozostających w ich zasięgu. 
Proponowane strefy zostały w rysunku Studium przedstawione, pomimo, że 
nie są obowiązujące prawnie. Kompetencje do ich ustanowienie posiada, 
zgodnie z ustawą Prawo wodne,  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. 

         W okresie przej ściowym, do czasu prawnego ustanowienia stref och-
ronnych ON) i OWO zaleca si ę, dla ochrony wód GZWP nr 429, 
uwzgl ędnianie w gospodarce przestrzennej i rolnej na obsz arze zbior-
nika i jego proponowanych stref zawartych w dokumen tacji zbiornika 
propozycji  w zakresie zasad ich prowadzenia . 

 
3.3    Ujęcie wody na rzece San dla stacji kolejowej w Medyce zlokalizowane w 

km 154 + 100 rzeki posiada ustanowione decyzją Nr OŚ-V-6210/22/96 Wo-
jewody Przemyskiego z dnia 14 stycznia 1997 r. strefy ochrony obejmujące 
grunty w obszarze gminy Medyka: 

         ■ teren/strefę ochrony bezpośredniej obejmujący miejsce poboru wody 
oraz pas gruntu je otaczający o szerokości 20 m i długości 150 m w gó-
rę rzeki i 20 m w dół rzeki. 

         ■ strefę ochrony pośredniej zewnętrzną, która obejmuje w całości grunty 
miejscowości nadrzecznych Hurko i Hureczko. 

           ■ strefę ochrony pośredniej wewnętrzną obejmującą tereny przybrzeżne 
Sanu w pasie o szerokości 200 m od linii brzegowej rzeki oraz tereny 
starorzecza Sanu pomiędzy wsiami Hurko i Hureczko. Strefą we-
wnętrzną objęte jest częściowo tereny zabudowane tych miejscowości. 

         Na obszarach obj ętych opisanymi wy żej strefami ochrony po średniej  
obowi ązują ograniczenia w zagospodarowaniu i u żytkowaniu terenów 
okre ślone w powołanej decyzji Wojewody Przemyskiego.  

         Ważność decyzji upływa z dniem 31 grudnia 2005 r. 
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3.4   ■ Grunty nadrzeczne miejscowości Torki stanowią teren górniczy złoża kru-

szywa naturalnego „Torki II – część A”.  
          ■ Grunty starorzecza Sanu pomiędzy miejscowościami Hurko i Hureczko 

stanowią obszar górniczy złoża kruszywa naturalnego „Hureczko” utwo-
rzony decyzją Nr OŚ- IV 7512/182/96 Wojewody Przemyskiego z dnia 
31.I.1997 r. 

          ■ Część terenu o pow. 1,95 ha w granicach działki ewidencyjnej nr 619/1 w 
miejscowości Siedliska stanowi obszar i teren górniczy kruszywa natural-
nego o nazwie „Siedliska 1” utworzony decyzją Nr Roś-VI.6522.21.2011 
Starosty Przemyskiego z dnia 19.08.2011 r. 

           Obszary i tereny powy ższe podlegaj ą przepisom prawa geologiczne-
go i górniczego. 

        ■  Na obszarze dolnej terasy zalewowej rzeki San na gruntach miejscowości 
Leszno i Torki występują złoża żwirów i pospółek o udokumentowanych w 
kategorii C zasobach. 

           Eksploatacja złó ż surowców mineralnych powinna by ć prowadzona 
w sposób racjonalny z maksymalnym ograniczeniem pow ierzchni 
wyrobisk przy prowadzeniu sukcesywnej ich rekultywa cji oraz z za-
stosowaniem technologii zapobiegaj ących ujemnym wpływom na 
środowisko, ze szczególnym uwzgl ędnieniem ochrony powierzchni 
ziemi i wód podziemnych.  

 
3.5   Powiększa się obszary leśne o tereny wnioskowane przez społeczeństwo 

oraz  wskazane do zalesień ze względów fizjograficznych. 
 
3.6   Wzdłuż rzeki San oraz nielicznych potoków o stałym przepływie biegnących 

przez tereny zabudowane i projektowane do zabudowy wyznacza się kory-
tarze ekologiczne o szerokości: 

           ■ 50 m po obu stronach Sanu, 
           ■ 15 m po obu stronach potoków 
         mierzonej od linii brzegowej lub od granicy własności koryta rzeki i poto-

ków. 
         Korytarze ekologiczne wyznacza si ę celem zapewnienia równowagi 

biologicznej w pasach pomi ędzy ciekami wodnymi i wodami a otacza-
jącym terenem oraz dla zapewnienia swobodnego dost ępu do cieków 
i rzeki – umo żliwienia powszechnego korzystania z wód. 

          Korytarze ekologiczne mają również na celu umożliwienie wykonywania ro-
bót remontowych administratorom cieków. 

          ■ Na terenach korytarzy ekologicznych: 
             ■  może znajdować się dowolna zieleń nieurządzona i urządzona oraz 

uprawy polowe, 
             ■  nie należy lokalizować jakiejkolwiek zabudowy trwałej, 

  ■  możliwe jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej podziemnej i 
jej urządzeń bezpiecznych ekologicznie, jeżeli brak jest możliwości ich 
lokalizowania poza terenem korytarza. 

 
3.7.  Na obszarze gminy znajdują się tereny o wartościach przyrodniczych podle-

gające ochronie na mocy ustawy o ochronie dóbr kultury. Są to zachowane w 
różnym stanie parki zabytkowe dawnych zespołów dworskich w miejscowo-
ściach: 
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         ■  Medyka           – park zespołu dworskiego (krajobrazowy), 
         ■  Hurko              – park zespołu dworskiego (krajobrazowy), 
         ■  Hureczko         – park zespołu dworskiego 

         Wszystkie wymienione obiekty i tereny uj ęte są w rejestrze zabytków i 
objęte stref ą „A” pełnej ochrony konserwatorskiej oraz stref ą „K” 
ochrony krajobrazu (vide pkt. 4 tekstu – Kierunki i  zasady ochrony dóbr 
kultury).  

 
3.8   W obszarze gminy występują licznie pomniki przyrody – 39 drzew pomniko-

wych (dęby, jesiony, platany, kasztanowce). Większość drzew pomnikowych 
występuje w ogrodach i parkach podworskich (vide pkt. 3.7 tekstu) w miej-
scowościach: 

        ■  Medyka           - 20 sztuk, 
        ■  Hurko              -   8 sztuk, 
        ■  Hureczko         -   5 sztuk, 
        ■  Siedliska          -   4 sztuki, 
        ■  Torki                -   1sztuka, 
        ■  Leszno             -   1 sztuka. 
         Drzewa pomnikowe obj ęte są ochron ą i mogą być przedmiotem zaintere-

sowania turystycznego. Wymagają one pielęgnacji oraz opatrzenia tablicz-
kami informującymi o objęciu ich ochroną prawną. 

         Szczegółowy wykaz drzew pomnikowych z opisem i lokalizacją zawierają 
plansze w części Uwarunkowania rozwoju – Dokumentacja przyrodnicza ob-
szaru gminy. 

 

3.8 Na terenie miejscowości Siedliska i Jaksmanice występuje obiekt o wartości 
przyrodniczej podlegający indywidualnej ochronie. Jest to rezerwat fauni-
styczny  „Skarpa Jaksmanicka ” o pow. 1,93 ha utworzony Zarządzeniem 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 
października 1991 r. (MP Nr 38, poz. 273 z 1995 r.).  Przedmiotem  ochrony 
jest kolonia lęgowa żołny. 

 
3.9  Ład przestrzenny, jako jeden z celów zagospodarowania przestrzennego  i 

polityki przestrzennej, jest istotnym elementem kształtowania krajobrazu, któ-
ry w obszarze gminy Medyka posiada w przewadze antropogeniczny charak-
ter z zachowanymi obiektami kulturowymi i przyrodniczymi  o znaczeniu hi-
storycznym (vide pkt 3.7, 3.8  oraz pkt 4 tekstu). 

         Występujące w części południowej gminy lasy zajmuję zaledwie 0,8 % po-
wierzchni gminy. 

         O krajobrazie gminy Medyka decydują przede wszystkim obszary zabudo-
wane wraz z infrastruktura techniczną i komunikacją oraz otwarte obszary 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

         Najintensywniejszy rozwój zainwestowania będzie następował w miej-
scowościach Hureczko, Torki i Leszno, zaś szczególnie w miejscowości 
gminnej Medyka. Pozostałe miejscowości, pomimo wnioskowanych terenów 
osiedleńczych, nie będą intensywnie rozbudowywane. 

         Mając na uwadze potrzeb ę kształtowania krajobrazu obszarów zabudo-
wanych i projektowanych do zabudowy, a tak że obszarów rolniczych,  
zaleca si ę: 

        ■ dostosowywanie architektury nowowznoszonych budynków i obiektów, nie-
zależnie od ich przeznaczenia,  do skali i charakteru krajobrazu w bliskim 
otoczeniu i w oglądzie szerszym, 
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        ■ dbałość o estetykę architektury zabudowy w zakresie brył budynków, detali 
i kolorystyki elewacji, 

        ■ ograniczenie wysokości budynków w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej pozarolniczej i w siedliskach rolniczych do dwóch maksymalnie 
kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem, w zabudowie wieloro-
dzinnej do trzech kondygnacji, 

        ■ upowszechnienie stosowania w budynkach, niezależnie od ich prze-  zna-
czenia, dachów półstromych i stromych o spadkach w granicach 30-45 º. 
Zalecenie to dotyczy również przebudów istniejących budynków dokony-
wanych w ramach ich remontów i modernizacji, 

        ■ wprowadzanie zieleni wysokiej i niskiej ozdobnej  towarzyszącej zabudo-
wie, w tym zieleni zimozielonej izolacyjnej zabudowę od dróg, 

        ■ dbałość o estetykę małej architektury oraz ogrodzeń posesji. 

        Ponadto zaleca się: 

        ■  w zakresie urządzeń liniowych systemów elektroenergetycznych i teleko-
munikacyjnych rozdzielczych i przyłączeniowych stosowanie rozwiązań 
kablowych doziemnych, 

        ■  w zakresie krajobrazu otwartych przestrzeni rolniczych  utrzymanie i o-
chronę   występującej tamże zieleni śródpolnej oraz wprowadzanie nasa-
dzeń szpalerowych wzdłuż dróg polnych i w miedzach. 

 

3.10   W obecnej strukturze zagospodarowania obszaru gminy Medyka nie wystę-
pują elementy powodujące znaczące zagrożenia w zakresie promieniowa-
nia niejonizującego oraz ponadnormatywnych drgań i hałasu. Kierunki roz-
woju gminy zakładają utrzymanie powyższego stanu na jej obszarze. 

 

3.11 Problematykę ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego 
uwzględniają również inne zalecane w niniejszym Studium kierunki zago-
spodarowania przestrzennego gminy Medyka, w szczególności dotyczące 
zagadnień infrastruktury technicznej. 
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4.  KIERUNKI I ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY. 

Na obszarze gminy Medyka występują obiekty architektury i budownictwa, par-
ki, cmentarze i stanowiska archeologiczne ujęte w rejestrze zabytków oraz uję-
te w wykazie obiektów zabytkowych.  
Rejestr zabytków i wykaz obiektów podlegających ochronie zawarty jest w ma-
teriałach uwarunkowań rozwoju gminy Medyka niniejszego studium.  
Wszystkie te obiekty podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 
Wszelkie działania podejmowane na obiektach zabytkowych wymagają zezwo-
lenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Ochrona konserwatorska polegać ma na zabezpieczeniu wartości istniejących 
oraz przywracaniu obiektom walorów, które uległy zniszczeniu. 
Celem zapewnienia wła ściwej ochrony istniej ącej na obszarze gminy 
substancji zabytkowej wskazuje si ę następujące strefy jej ochrony w za-
leżności od rangi i rodzaju obiektu zabytkowego: 
■ stref ę „A”  – pełnej ochrony konserwatorskiej. 
                         Strefa związana jest z obiektami wpisanymi do rejestru zabyt-

ków oraz stanowiskami archeologicznymi. 
                         W obszarze gminy Medyka stref ą „A” obj ęte są: 

                        ■ w miejscowości Medyka : 
                      ■ zespół dworski z parkiem krajobrazowym, 
                      ■ zespół kościoła parafialnego rzym.-kat.  
                      ■ bożnica, 
                      ■ pozostałości zespołu zamkowego, 
                      ■ szkoła murowana z k. XIX w. 
                  ■ w miejscowości Torki  :  
                      ■ cerkiew gr.-kat., 
                      ■ szkoła mur. z pocz. XX w., 
                      ■ karczma mur. z poł. XIX w., 
                  ■ w miejscowości Leszno : 
                      ■ kaplica gr.-kat., 
                      ■ zespół cerkwi gr.-kat., 
                      ■ szkoła mur. pocz. XX w ,   

                             ■ w miejscowości Hureczko : 
                      ■ park dworski, 
                      ■ kościół rzymsko-katolicki, 
                      ■ fort 13 „Łapajówka”, 
                  ■ w miejscowości Hurko  : 
                      ■ zespół dworski z parkiem krajobrazowym, 

                                 ■ fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” (szaniec „Hurko” A oraz 
szaniec „Hurko” B),  

                  ■ w miejscowości Siedliska : 
                     ■ zespół koszar, 
                     ■ fortyfikacje twierdzy „Przemyśl” ( fort W I „Salis Soglio”, fort  

W XV „Borek”, bateria sprzężona Xva „Borek” oraz drogi for-
teczne. 

                  ■ w miejscowości Jaksmanice : 
                     ■ zespół cerkwi gr.-kat. (obecnie kośc, 
                     ■ kościół rzymsko-katolicki z XIX w. 
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     ■ stref ę „B”  -  ochrony zachowanych elementów zabytkowych.  
                               Strefa dotyczy wszystkich obiektów objętych strefą „A” oraz 

ujętych w wykazie zabytków budynków i budowli występujących 
w terenach  osiedleńczych wraz z ich otoczeniem, a także 
cmentarzy . 

■ stref ę „E”  -  ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych .  
                         Są to przede wszystkim otwarte wglądy na obiekty zabytkowe z 

dróg. W miejscach dobrej widoczności obiektów zabytkowych z 
dróg wskazane jest urządzanie parkingów lub miejsc bezpiecz-
nego zatrzymania pojazdu.  

                         Strefa „E” ochrony ekspozycji dotyczy obiektów zabytkowych 
objętych strefą „A” pełnej ochrony konserwatorskiej. 

■ stref ę „K”  -  ochrony krajobrazu.  
                         Strefą „K” ochrony krajobrazu obejmuje się obiekty zabytkowe, 

do których stosują się strefy  „A” i „E” oraz wszystkie cmentarze 
w obszarze gminy. 

                         Ochrona polega na zachowaniu występujących w otoczeniu 
obiektów zabytkowych wartościowych elementów krajobrazu i  
drzewostanu.  

Strefy powyższe należy uwzględniać na każdym etapie zagospodarowania 
przestrzennego terenów obejmujących obiekty zabytkowe oraz terenów z nimi 
sąsiadujących, a w szczególności na etapie opracowania dla nich miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o wnioski, opinie i wcze-
śniejsze decyzje państwowej służby ochrony zabytków. 
Szczególnej uwagi wymaga uwzgl ędnianie, w trakcie opracowania planów 
miejscowych oraz na etapie ich realizacji, stanowis k archeologicznych 
licznie wyst ępujących na obszarze gminy Medyka w terenach zabudowa-
nych i projektowanych do zainwestowania, a tak że w obszarach rolnych. 
Dyslokację obiektów zabytkowych objętych strefami „A”, „E” i „K” ochrony kon-
serwatorskiej oraz stanowisk archeologicznych zawiera Rysunek Nr 2 Studium  
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5.  KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA I LE ŚNICTWA. 

5.1. Rolnictwo.  

       Gmina typowo rolnicza posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju produk-
cji żywności w różnych jej działach w wymiarze wielkotowarowym. Bardzo 
dobre i dobre warunki glebowe, agroklimatyczne i wodne sprzyjają uprawie 
nawet najbardziej wymagających roślin uprawnych łącznie z warzywami i 
uprawami sadowniczymi. 

       Bazując na wysokich walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej produkcję 
rolną w gminie należy ukierunkowywać na: 

       ■ uprawy roślin przemysłowych, 
       ■ warzywnictwo i sadownictwo z uwagi na podmiejski charakter gminy i 

możliwości zbytu produktów zarówno świeżych, jak i przechowywanych 
i przetworzonych. 

            Stworzenie bazy przechowalniczo – przetwórczej wymaga nakładów fi-
nansowych, natomiast warunki terenowe, wyposażenie infrastrukturalne 
oraz wewnętrzne i zewnętrzne dogodne powiązania komunikacyjne dro-
gowe i kolejowe są w gminie sprzyjające dla tego typu inwestycji. Dla in-
westycji branży spożywczej mogą być przeznaczane tereny i obiekty po 
byłych uspołecznionych i państwowych strukturach gospodarki rolnej. 

        ■ rozwój działu hodowlanego na bazie znacznych areałów użytków zielo-
nych, 

        ■ rolnictwo ekologiczne - produkcję „zdrowej żywności”. Dla rozwoju rolnic-
twa ekologicznego szczególnie wskazane są obszary w południowej czę-
ści gminy w paśmie wzgórz łuczycko – jaksmanickich. 

            Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej podlegaj ą ochronie i sta-
nowi ą obszary wył ączone z zabudowy. 

             ■ Na terenach rolniczych położonych w granicach Obszaru Najwyższej 
Ochrony (ONO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 „Dolina 
Przemyśl” obejmujących grunty wsi Leszno i Torki  wskazane są  ograni-
czenia w sposobie nawożenia gleb, stosowania środków ochrony roślin 
oraz rolniczego wykorzystania ścieków zawarte w dokumentacji hydrolo-
gicznej zbiornika. 

        ■  Zasady prowadzenia gospodarki rolnej na gruntach położonych przy gra-
nicy państwa regulują przepisy szczególne. 

      ■ Instrumentem polityki przestrzennej w zakresie ochrony gruntów rolnych 
na terenach wskazanych w Studium na cele rozwoju zainwestowania jest 
zastrzeżona w punkcie 2 niniejszego tekstu wymagalno ść sporz ądze-
nia dla nich  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w postępowaniu z dokonaniem przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze w trybie określonym w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. 

 

5.2 Leśnictwo. 

       Lasy występujące przygranicznie w części południowej gminy w znikomym 
areale posiadają funkcję ochronną nieprodukcyjną. Bardzo dobre gleby wy-
sokich klas bonitacyjnych determinują możliwość przeznaczenia pod zale-
sienia gruntów rolnych w większym wymiarze.   
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        Wskazane w studium tereny do zalesień obejmują niewielkie areały grun-

tów przyleśnych charakteryzujących się przeciętną, w obrazie gminy, przy-
datnością rolniczą oraz grunty w obrębie terenów o predyspozycjach osuwi-
skowych. Wykazana w rysunkach studium granica polno – leśna oddziela  
tereny wskazane jako możliwe do zalesienia od terenów pozostałych, to jest 
terenów rolnych oraz istniejących i projektowanych terenów osiedleńczych. 

        ■ Zalesianie gruntów powinno następować zgodnie z prowadzoną na bie-
żąco polityką przestrzenną gminy i w zgodzie z przepisami obowiązują-
cej ustawy o lasach. 

        ■  Wykazane w studium tereny do zalesienia będą wymagały opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (vide pkt. 2.2.3 
tekstu). 

        ■ Do czasu ich zalesienia, tereny wskazane na ten cel należy wykorzysty-
wać rolniczo. 
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6.  KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI . 

6.1 Występujące w gminie obiekty kulturowe o znaczeniu historycznym oraz przy-
rodniczym, w tym unikalne w skali regionu i kraju (forty twierdzy „Przemyśl”), są 
elementami atrakcyjnymi dla turystyki  krajoznawczej, poznawczej i edukacyj-
nej.  

 ■  Rozwój turystyki krajoznawczej to podstawowy kierunek działań i polityki 
przestrzennej gminy.  

       ■   Krajoznawcza turystyka zmotoryzowana posiada bardzo dobre warunki roz-
woju na potrzeby zarówno mieszkańców miasta Przemyśla, jak i dla przy-
jezdnych z dalszych regionów kraju. Rozwinięta sieć drogowa pozwala na 
dotarcie do każdego interesującego pod względem poznawczym obiektu na 
terenie gminy. 

       ■   Bardzo dobre warunki rozwoju ma w gminie turystyka rowerowa i piesza, dla 
której wykorzystywać należy przede wszystkim sieć dróg fortecznych prze-
biegających przez obszar gminy tranzytem. Drogi te stanowią już od długie-
go czasu szlaki turystyczne wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia for-
tów twierdzy Przemyśl. Nowe szlaki powinny być wyznaczane dla pokaza-
nia pozostałych wartości przyrodniczych i kulturowych gminy.  

       ■    Bardziej atrakcyjna krajobrazowo południowa część gminy sprzyja rozwojo-
wi agroturystyki wiążącej wypoczynek i rekreację z ekologicznym rolnic-
twem (zdrową żywnością). Gospodarstwa agroturystyczne powinny być ba-
zą dla turystyki krajoznawczej, pieszej, rowerowej i zmotoryzowanej w gmi-
nie. 

6.2  Istnieją w gminie warunki dla rekreacji letniej wykorzystującej rzekę San, zbior-
niki wodne pourobkowe po eksploatacji złóż żwiru oraz walory krajobrazowe te-
renów położonych w części południowej w paśmie wzgórz łuczycko - jaksma-
nickich, których atrakcyjność podkreślają występujące tutaj liczne obiekty for-
teczne.  

        Oferta w tym zakresie kierowana być winna przede wszystkim do mieszkań-
ców  pobliskiego miasta. 

        Studium wskazuje tereny rekreacyjne w miejscowo ściach: 
        ■  Torki - wokół zbiornika wodnego pourobkowego, 
        ■  Hurko - w zakolu rzeki San, 
        ■  Jaksmanice - w kotlinie wzgórz łuczyko-jaksmanickich. 

         Wskazane tereny wymagaj ą miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego . Przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejsco-
wościach Hurko i Torki położonych w zasięgu wody powodziowej Q5% i Q1% 
rzeki San należy uwzględniać przepisy ustawy Prawo wodne, o których mowa 
w punkcie 2.2.3 i w punkcie 9.6 niniejszego tekstu. 
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7. KIERUNKI ROZWOJU I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DOTYC ZĄCE 
OBSZARÓW ZAINWESTOWANIA. 

     

     W rysunku nr 1 Studium wykazane są  tereny dotychczas zabudowane oraz  
tereny wskazane do zainwestowania jako rozwojowe (tereny projektowane). 

     

    7.1 Większość terenów zabudowanych jak i wskazanych jako rozwojowe dotyczy 
obszarów osiedleńczych mieszkaniowych, w których strukturze, obok miesz-
kalnictwa, mieszczą się oraz mogą istnieć rozproszone usługi komercyjne a 
także drobna produkcja  i lokalna administracja. 

          Naczelną zasadą gospodarki przestrzennej w terenach osiedle ńczych 
powinno by ć eliminowanie z ich struktury kolizji mi ędzyfunkcjonalnych 
poprzez stosowanie zakazu lokalizowania obiektów i funkcji szkodli-
wych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mog ących pogorszy ć stan 
środowiska w rozumieniu obowi ązujących przepisów prawnych oraz 
stosowanie zasady ograniczania ewentualnego oddział ywania ze-
wnętrznego funkcji pozamieszkaniowych do granic terenu  własnego. 

     

    7.2 Kierunki po żądanych i zalecanych działa ń w stosunku do wykazanych w 
Studium terenów  dotychczas zabudowanych to; 

           ■ utrzymanie dotychczasowej ich funkcji bez zmian, 
           ■ dopuszczalność ukierunkowanych przekształceń funkcjonalnych, 
           ■ utrzymanie dotychczasowej funkcji z ukierunkowaniem na działania mo-

dernizacyjne ograniczające lub eliminujące negatywne oddziaływanie na 
środowisko, 

           ■ czasowe utrzymanie funkcji z docelową jej likwidacją i przeznaczeniem 
terenu na inne cele. 

           Kierunki zalecanych działa ń w odniesieniu do konkretnych funkcji tere-
nów obecnie zainwestowanych zawarte s ą w punkcie 1- „Tereny zabu-
dowane – zasady zagospodarowania” legendy rysunku n r 1 Studium . 

 
7.3  W stosunku do terenów wykazanych w Studium jako rozwojowe (projektowa-

ne) powinna być stosowana zasada nadrzędności ich  przeznaczenia pod-
stawowego . Ewentualne funkcje uzupełniające nie powinny ograniczać w 
żaden sposób możliwości wykorzystania danego terenu zgodnie z jego funk-
cją / przeznaczeniem podstawowym wskazanym w Studium. 

           Powyższą zasadę należy stosowa ć i egzekwowa ć w sporz ądzanych dla 
terenów rozwojowych miejscowych planach zagospodaro wania prze-
strzennego. 

 

    7.4 Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów  zainwestowa-
nych i wskazanych w Studium do zainwestowania. 

           Przy lokalizowaniu budynków i obiektów oraz zagospodarowaniu terenów 
należy uwzględniać:   
■   normowe odległości od linii elektroenergetycznych (dotyczy wszelkich bu-

dynków),  
           ■   określone przepisami szczególnymi odległości podstawowe od gazocią-

gów wysokoprężnych (dotyczy wszelkich budynków), 
           ■    bezpieczne odległości od odwiertów eksploatacyjnych gazu ziemnego w 

wymiarze  50  m  od  otworów  czynnych  i  15 m od otworów zlikwido-
wanych (dotyczy wszelkich budynków), 
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■    określone przepisami szczególnymi odległości 50 m od granic cmentarza 
do budynków mieszkalnych wyposażonych w instalację wodociągową i 
150 m od granic cmentarza do ujęć wody indywidualnych (studnie) i gru-
powych (ujęcia głębinowe), 

■    dopuszczalne, określone w przepisach prawa poziomy hałasu w środo-
wisku powodowanego przez drogi i linie kolejowe oraz przez inne obiekty 
i urządzenia będące źródłem hałasu, w szczególności w odniesieniu do 
terenów osadniczych zabudowanych i planowanych do zabudowy oraz 
terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.  

           ■   linie zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi od dróg 
w wymiarze:  

       ■  50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 28, 
       ■  20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej klasy „Z”, 
       ■  12 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej klasy „L”, 

                  ■  8-10 m od krawędzi jezdni drogi lokalnej gminnej. 
■   drogi serwisowe dla obsługi terenów położonych wzdłuż krajowej nr 28 

(vide pkt 8.1 tekstu), 
           ■    izolowanie terenów osiedleńczych od dróg pasami zieleni, 

■   uwarunkowania lokalizacyjne wynikające ze stref ochrony konserwator-
skiej obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych (vide punkt 3 
tekstu). 

           Ponadto w stosunku do zabudowy i zagospodarowania, a także sposobu 
użytkowania terenów stosują się ograniczenia wynikające ze stref ochrony 
sanitarnej ujęć wody i ochrony wód podziemnych. 

          

7.5 Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe. 

            ■  W nawiązaniu do wymagań art. 6 ust. 5 pkt 5a ustawy o zagospodarowa-
niu przestrzennym na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorządowej gminy Medyka  Studium zaleca wykorzystanie tere-
nów własności komunalnej w miejscowości Medyka wykazanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej 
z roku 1998. jako tereny zabudowy wielorodzinnej. 

            ■  Dla pozasamorządowych wspólnot mieszkaniowych może być udostęp-
niony każdy z wskazanych w obszarze gminy terenów osiedleńczych przy 
zachowaniu ustalonych w Studium zasad polityki przestrzennej. 

   

7.A    KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE NNEGO DO-
TYCZĄCE OBSZARU OBJ ĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM.   

                    
          1). Zmianą Studium wyznacza się w strukturze przestrzennej gminy w miej-

scowości Siedliska teren udokumentowanego złoża kopaliny oznaczony w 
rysunkach Studium symbolem PG i obejmujący granicami obszar i teren 
górniczy złoża kruszywa naturalnego „Siedliska 1”.  

           
           2). Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenu: 
                 
               a) przeznaczenie podstawowe terenu:    
                    ■ teren eksploatacji udokumentowanego złoża kopaliny - kruszywa na-

turalnego „Siedliska I”, 
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                b) dopuszczalny zakres zmian :  
                     ■ odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego, 
                     ■ lokalizacja tymczasowych obiektów zaplecza technicznego i socjal-

nego związanych z eksploatacją złoża, 
                      ■ lokalizacja infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych, 
                   
                 c) ograniczenia zakresu zmian wynikaj ące z: 
                      ■  zakazu lokalizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych, które nie są 

związane z eksploatacją złoża, 
                      ■  występowania gruntów rolnych III. klasy podlegających ochronie, 
                      ■ występowania linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego 

napięcia 15KV. 
                       
            3). Ustalenia dotyczące  zasad zagospodarowania i użytkowania terenu: 
                 
                a)  eksploatacja złoża wyłącznie w obszarze/terenie górniczym wyznaczo-

nym w koncesji na wydobywanie kruszywa i na warunkach w niej 
określonych, 

                b) obowiązuje stosowanie przepisów i norm dotyczących eksploatacji kru-
szywa metodą odkrywkową, w tym w zakresie wyznaczenia pa-
sów/filarów ochronnych od obrzeża wyrobiska,  

                c) obowiązuje zachowanie pasa/filara ochronnego o szerokości 10 m w 
każdą stronę od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej do obrze-
ża wyrobiska, 

                d)  masy ziemne nadkładu należy składować w granicach terenu z i ich 
wykorzystaniem do prac rekultywacyjnych, 

                e)  po wyeksploatowaniu złoża obowiązuje rekultywacja terenu wyrobiska 
w kierunku rolnym. 

 
       4). Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów,  przyro-

dy i krajobrazu kulturowego: 
                             
               a) obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko za wyjątkiem wydobywania kopaliny metodą od-
krywkową, 

               b)  zakazuje się składowania jakichkolwiek odpadów w wyrobisku odkryw-
kowym za wyjątkiem naturalnych mas ziemnych nadkładu, 

               c) obowiązuje prowadzenie eksploatacji złoża w sposób gwarantujący 
ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszcze-
niem oraz ochronę warstwy izolującej poziom wodonośny przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

               d) przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje przestrzeganie przepisów 
dotyczących jakości i ochrony środowiska, w szczególności dotyczą-
cych ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych, przywracania wła-
ściwego stanu przyrodniczych elementów środowiska i rekultywacji te-
renu. 

                e) przy zagospodarowaniu terenu i eksploatacji złoża kruszywa obowiązu-
ją warunki i ograniczenia wynikające z położenia terenu: 

                    ▪ w granicach obszaru górniczego o nazwie „Siedliska 1” ustanowione-
go decyzją Starosty Przemyskiego znak: ROŚ-VI.6522.21.2011 z 
dnia 19.08.2011 r.,  
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                    ▪ na obszarze górniczym złoża gazu ziemnego „Przemyśl” wyzna-

czonym decyzją  Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa Nr 100/94  z dnia 27.06.1994 r.  

   
 
            5). Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej obszaru. 
                 

                 Należy zapewnić powiązanie komunikacyjne obszaru objętego zmianą 
Studium z drogą publiczną powiatową klasy Z Nr 2119 R poprzez po-
wiązaną z tą drogą istniejącą drogę wewnętrzną gruntową do pól. 

 
 
             6). Ustalenia dotyczące planu miejscowego. 
 

                 Teren PG w granicach zmiany Studium wskazuje się do objęcia opraco-
waniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uzy-
skaniem w procedurze sporządzenia planu zgody właściwego organu na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III. na cele nierolnicze, 
zgodnie z przepisami prawa.  

 

8.      KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI. 

8.1      Droga krajowa nr 28 klasy GP. 

Droga krajowa nr 28 wymaga zapewnienia rezerwy terenu na pas drogo-
wy o szerokości wynikającej z ustawy o drogach oraz art. 6, 7 i 8 Rozpo-
rządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.). 

           ■   Rezerwa terenu na pas drogowy uwzględniać powinna ścieżki rowero-
we  na całej jej długości w przebiegu przez obszar gminy. 

           ■    Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla drogi kra-
jowej nr 28 – minimum 50 m, 

■    Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów zabudowanych i pro-
jektowanych do zabudowy przez drogę krajową poprzez powiązane z 
nią drogi co najmniej klasy L (drogi lokalne)  oraz izolowanie ich od 
drogi krajowej  pasami zieleni zwartej. 

■   Obecne parametry techniczne drogi krajowej odpowiadają wymogom 
stawianym dla obronności kraju i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 

 8.2    Drogi powiatowe. 

Istniejąca sieć dróg powiatowych w gminie jest wystarczająca w zakresie 
obsługi terenów zainwestowanych i projektowanych do zainwestowania 
oraz w zakresie uzyskania połączeń z drogami nadrzędnymi.  
Drogi powiatowe pełni ą funkcje dróg zbiorczych klasy „Z” i lokalnych 
klasy „L”. 
■   Droga nr 1818 R Radymno-Medyka  klasy „Z”. 

Droga o znaczeniu ponadlokalnym, o funkcji drogi przygranicznej ro-
kadowej, wiążąca drogowe przejścia graniczne w Medyce i w Korczo-
wej (w gminie Radymno). Droga wymaga wyznaczenia pasa drogowe-
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go na całej trasie z uwzględnieniem bezpiecznego ruchu rowerowego i 
wydzielenia ruchu pieszego w terenach zabudowanych i projektowa-
nych do zabudowy. 
Dla zapewnienia bezpiecze ństwa i płynno ści ruchu na drodze 
Studium wskazuje zmian ę jej obecnego przebiegu przez miejsco-
wości Torki i Leszno i wyznacza now ą jej tras ę z omini ęciem  tych 
wsi.  
 Po zrealizowaniu drogi powiatowej  po wskazanej trasie odcinki mię-
dzywęzłowe w terenach zabudowanych wsi Torki I Leszno zakwalifi-
kowane być winny jako drogi gminne w klasie dróg lokalnych „L”. 

■   Droga nr 1842  Medyka – Chałupki Medyckie klasy „Z” o długości 
1,917 km, stanowiąca dowiązanie drogi nr 552 do drogi krajowej Nr 28 
z przekroczeniem tunelowym linii kolejowej, wymaga  wyznaczenia 
pasa drogowego na całej trasie z uwzględnieniem bezpiecznego pasa 
ruchu rowerowego i wydzielenia ruchu pieszego w terenach zabudo-
wanych i projektowanych do zabudowy.   

           ■    Droga nr 569  Hurko - Hureczko klasy „L” o długości 1,333 km wyma-
ga wyznaczenia pasa drogowego na całej długości z uwzględnieniem 
bezpiecznego ruchu rowerowego i wydzielenia ruchu pieszego w tere-
nach zabudowanych i projektowanych do zabudowy. 

           ■   Droga nr 1841  Hurko-Medyka Towarowa klasy „L” o długości 2,450 
km, stanowiąca dowiązanie drogi nr 569 do drogi krajowej Nr 28 z 
przekroczeniem tunelowym linii kolejowej, wymaga zabiegów jak dro-
ga nr 569 oraz budowy ulepszonej nawierzchni na odcinku 0,900 km.  

■   Droga nr 2422 R  Medyka-Granica Państwa klasy „L” o długości 2,483 
km wymaga zabiegów, jak droga nr 569. Droga przebiega przez inten-
sywnie zabudowane tereny miejscowości Medyka. 

           ■   Droga nr  2119 R Hurko - Jaksmanice klasy „Z” o długości 4,118 km. 
Droga przebiega przez zabudowane tereny miejscowości Siedliska i 
Jaksmanice. Zachowanie parametrów drogi klasy „Z” w zakresie nor-
matywnej szerokości pasa drogi w liniach rozgraniczających (20 m) 
jest wobec jej istniejącej obustronnej obudowy niemożliwe. Na odcin-
kach tych należy przyjąć szerokość pasa drogi minimum 12 m jak dla 
drogi klasy „L”. W przebiegu przez projektowane w Studium tereny 
budowlane należy stosować szerokość pasa drogi w wymiarze norma-
tywnym – 20 m. 

■   Droga nr 573  Krówniki - Jaksmanice klasy „Z” o długości 2,325 km w 
granicach gminy Medyka wymaga zabiegów, jak droga nr 569 oraz 
dodatkowo budowy twardej ulepszonej nawierzchni na odcinku o na-
wierzchni nieulepszonej i na odcinku drogi gruntowej. W zakresie sze-
rokości pasa drogi należy stosować zasadę, jak dla drogi nr 572. 

            ■   Droga nr 575  Nehrybka - Jaksmanice klasy „Z” o długości 0,800 km w 
gra-nicach gminy Medyka. Droga wymaga wyznaczenia normatywne-
go pasa z uwzględnieniem bezpiecznego ruchu rowerowego oraz bu-
dowy twardej ulepszonej nawierzchni.  

           Dla dróg powiatowych nale ży ustali ć pas drogowy o szeroko ściach w 
liniach rozgraniczaj ących : 
■  dla dróg klasy „Z” – minimum 20 m, z uwzględnieniem wskazań okre-
ślonych wyżej dla drogi nr 2119 R. 

■   dla dróg klasy „L” – minimum 12 m z wskazaniami, jak wyżej. 
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8.3    Drogi gminne. 

          W gminie Medyka  są 4 drogi gminne o łącznej długości 8,2 km. Długości 
poszczególnych dróg wynoszą od 1,200 km do 2,500 km, Stan dróg jest 
bardzo zróżnicowany – od dróg o nawierzchni twardej ulepszonej po drogi 
o nawierzchni gruntowej. 

         Drogi gminne uzupełniają układ dróg nadrzędnych opisanych w punktach 
8.1 i 8.2 tekstu obsługując bezpośrednio zabudowę wsi jako drogi dojaz-
dowe oraz tworząc powiązania pomiędzy miejscowościami. 
■ Wszystkie drogi gminne wymagają wyznaczenia pasów drogowych o 

szerokości minimum 10 m z uwzględnieniem potrzeby wydzielenia  po-
boczy dla ruchu pieszego i rowerowego.  

    Drogi gruntowe wymagają budowy twardych nawierzchni. 
           ■  W miarę zabudowy nowych, projektowanych w Studium, terenów osie-

dleńczych należy w trybie opracowania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego wyznaczać nowe drogi gminne w klasie dróg 
dojazdowych „D” i ewentualnie w klasie dróg lokalnych „L” (stosownie 
do obszarów obsługi) i sankcjonować je prawnie. 

           ■ Dla nowych dróg gminnych nale ży ustala ć pasy drogowe o szero-
kościach w liniach rozgraniczaj ących: 

    ■ dla dróg klasy „L” – minimum 12 m, 
    ■ dla dróg klasy „D” minimum 10 m. 

             
 

8.4 Ścieżki  rowerowe. 

Celem stworzenia warunków bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego na 
obszarze gminy należy : 
■  zapewnić jedno- lub dwustronne ścieżki rowerowe przy drodze krajowej 

nr 28 i wszystkich powiatowych co najmniej w ich przebiegu przez tere-
ny zabudowane i projektowane do zabudowy poprzez odpowiednie 
przystosowanie poboczy dróg dla ruchu rowerowego - poszerzenie i 
utwardzenie.  
W ciągu drogi krajowej nr 28 wskazane jest odsunięcie ścieżek rowe-
rowych od jezdni poza rowy przydrożne lub poza pas drogowy. 

■  uwzględniać przy lokalizowaniu ścieżek rowerowych lokalne warunki prze-
strzenne danej drogi i terenów do niej przyległych położonych poza pasa-
mi drogowymi oraz stopień nasilenia ruchu na drogach.  

  

  8.5    Miejsca postojowe (parkingi). 

Potrzeby parkowania należy realizować przede wszystkim poprzez zasadę 
zapewnienia miejsc postojowych poza pasami drogowymi w granicach 
działek własnych poszczególnych podmiotów. 

            ■  Ilość miejsc postojowych wynikać powinna z funkcji danego terenu i 
obiektu i być do niej dostosowana, co dotyczy w szczególności funkcji 
usługowych i innych pozamieszkaniowych. 

 ■  Dla obsługi zabudowy mieszkaniowej w terenach osiedleńczych należy 
stosować zasadę zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojo-
wego czasowego (poza garażem) w granicach własnej działki jedno-



 24

rodzinnej lub siedliskowej rolniczej oraz co najmniej jednego miejsca 
postojowego na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej. 

 

 

9.    KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I  GOSPODAR-
KI WODNEJ. 

        
         9.1 Elektroenergetyka.  

      Na terenie gminy istnieje w miejscowości Hurko w terenach kolejowych 
stacja elektroenergetyczna WN/SN obsługująca port przeładunkowy z 
dowiązanymi  dwoma liniami napowietrznymi WN 110 kV (od stacji 
elektroenergetycznej 110/30/15 kV „Przemyśl” w Żurawicy) oraz sieć li-
nii napowietrznych SN zasilających system stacji transformatorowych 
SN/NN rozmieszczonych w terenach zurbanizowanych. 

      ■  Linie 110 kV przebiegają nad terenami rolnymi wskazanymi w Stu-
dium jako obszary wyłączone z zabudowy. 

      ■  Sieć linii SN 15 kV w zdecydowanej większości jest wystarczająca 
dla zasilania terenów zabudowanych oraz dla większości terenów 
projektowanych do zabudowy.  

      ■  Ze względów krajobrazowych należy przebudowywać sukcesywnie 
linie SN istniejące i budować nowe w systemie  kablowym doziem-
nym. 

      ■  Sieć stacji transformatorowych jest wystarczająca dla obsługi do-
tychczasowego zainwestowania. Dla projektowanych terenów za-
inwestowania i intensyfikacji zabudowy dotychczasowych terenów 
zainwestowanych należy zwiększyć ilość stacji. 

    ■  Podłączenia niskiego napięcia należy realizować w systemie ka-
blowym doziemnym. 

    ■  W obszarze objętym zmianą Studium istniejące sieci elektroenerge-
tyczne wskazuje się do zachowania i dalszej eksploatacji z możli-
wością remontu, modernizacji, przebudowy i rozbudowy stosownie 
do potrzeb.  

                 ■  Dla produkcji energii elektrycznej zaleca się wykorzystywanie od-
nawialnych źródeł energii – wiatru, biomasy i biogazu. Budowa si-
łowni wiatrowych wymaga miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

                 
         9.2.  Zaopatrzenie w gaz.  
                  ■ Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć średnioprężną 

gazu ziemnego z zasilaniem dostępnych z sieci nieruchomości. 
      Sieć gazowa zasilana jest ze dwóch stacji redukcyjno – pomiaro-

wych II. stopnia  zlokalizowanych w miejscowościach Medyka i 
Hurko. 

  ■  Zabudowa nowych terenów wymagać będzie rozwinięcia sieci ga-
zowej średniego ciśnienia odpowiednio do zasięgu obsługi i roz-
bioru gazu. 

   
          9.3  Ciepłownictwo.  
                 ■ Scentralizowanym systemem zaopatrzenia w ciepło dysponuje na 

obszarze gminy Zakład Przeładunkowy PKP Scentralizowany sys-
temy gospodarki cieplnej z własną kotłownią posiada ponadto za-
kład rolny w Medyce. 



 25

                   Jednostki te produkują ciepło dla potrzeb własnych i stan ten  będzie 
utrzymany.  

                 ■ Struktura osiedleńcza gminy nie sprzyja centralnemu zaopatrzeniu w 
ciepło. Potrzeby w tym zakresie należy realizować poprzez żródła 
dostawy indywidualnej przyjazne środowisku z zaleceniem spala-
nia gazu ziemnego i ekologicznych olejów opałowych, a także po-
przez wykorzystywanie odnawialnych żródeł energii  – biomasy, 
biogazu oraz energii słonecznej. 

         

        9.4  Zaopatrzenie w wod ę. 
               Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć wodociągową.  
               Sieć zasilana jest z ujęć lokalnych głębinowych oraz z wodociągu mia-

sta  Przemyśla. 
                ■ Ujęcie głębinowe w Torkach zasila wodociąg grupowy zaopatrujący 

w wodę miejscowości Medyka, Torki i Leszno.  
                ■ Miejscowości; Hureczko, Hurko, Siedliska i Jaksmanice zaopatrywa-

ne są w wodę z wodociągu miasta Przemyśla. 
                ■  Infrastruktura kolejowa posiada własne powierzchniowe ujęcie wody 

na Sanie w Hurku. 
               Ujęcia głębinowe w Torkach oraz ujęcie powierzchniowe na Sanie w 

Hurku posiadają pozwolenia wodno-prawne na pobór wody oraz usta-
nowione strefy ochronne (vide pkt. 3.3 tekstu). 

                Opisany system zaopatrzenia w wod ę pozostanie bez zmian. 
                Wydajność źródeł zaopatrzenia zapewnia dostawę wody dla wszyst-

kich odbiorców w terenach zabudowanych gminy. Konieczny będzie 
rozwój sieci wodociągowej w dostosowaniu do rozwoju zainwestowania 
na terenach projektowanych do zabudowy. 

        

      9.5  Odprowadzenie ścieków.   

              ■ Miejscowość Medyka posiada kanalizację sanitarną odbierającą ścieki 
z około 50 % nieruchomości. System kanalizacji w tej miejscowości 
jest aktualnie rozbudowywany do objęcia nim 100% nieruchomości. 

               Pozostałe miejscowości nie posiadają kanalizacji. 
              ■ Odbiornikiem ścieków z Medyki jest oczyszczalnia biologiczno – me-

chaniczna w Chałupkach Medyckich o przepustowości zapewniającej 
przyjęcie ścieków sanitarnych z miejscowości Torki i Leszno, co wy-
maga budowy ciągów kanalizacyjnych. 

              ■ Miejscowości Hurko, Hureczko, Siedliska i Jaksmanice położone w 
części zachodniej gminy odprowadzać będą ścieki sanitarne do miej-
skiej oczyszczalni ścieków w Przemyślu zgodnie z opracowanym pro-
gramem kanalizacji tych miejscowości. 

  ■  Rozbudowa istniej ących i budowa nowych systemów kanaliza-
cyjnych powinna uwzgl ędnia ć nowe tereny wskazane do zainwe-
stowania we wszystkich miejscowo ściach gminy. 

  ■  Wody opadowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie (tereny 
dróg, parkingów, placów i innych terenów trwale utwardzonych) po 
oczyszczeniu mogą być odprowadzane do gruntu lub do stałych cie-
ków wodnych na warunkach określonych obowiązującymi przepisami 
ustawy Prawo wodne i dotyczącymi ochrony ziemi oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń. 
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9.6  Gospodarka wodna.  

    ■  Rzeka San z przepływem regulowanym przez zapory w Myczkow-
cach i Solinie prowadzi wody zarówno najniższe jak i najwyższe nie 
zagrażając w poważnym stopniu zagospodarowaniu przestrzenne-
mu gminy. W rysunkach nr 1 i nr 2 studium wyznaczone są obszary 
zagrożone zalaniem wodami Q 1% rzeki San. W zasięgu wody 
powodziowej znajduj ą się otwarte obszary przestrzeni rolniczej.  

         Do zagospodarowania terenów objętych zmianą Studium położo-
nych na obszarach zagrożonych powodzią obowiązują zakazy, na-
kazy, ograniczenia i dopuszczenia określone w przepisach prawa 
dotyczących ochrony przed powodzią.  

     Obecne tereny osiedleńcze i tereny wskazane w studium do zain-
westowania (tereny rozwojowe) znajdują się poza jej zasięgiem. 

                     Studium nie przewiduje budowy wałów powodziowych dla rzeki San 
w obszarze gminy. 

               ■   Występujące w obszarze gminy nielicznie potoki nie stwarzają za-
grożeń  powodziowych. 

           ■   Korytarze ekologiczne obejmujące grunty nadbrzeżne rzeki San i 
potoków (vide pkt 3.7 tekstu) stanowią zarazem zabezpieczenie 
przepływów wód przed zatorami. 

               ■  Powstałe  (po eksploatacji odkrywkowej złóż surowców budowla-
nych) zbiorniki wodne powinny być zagospodarowywane na cele 
rekreacyjne oraz zarybiane (vide pkt 6 tekstu). 

           

        9.7 Gospodarka odpadami. 

             Gospodark ę odpadami reguluje Ustawa o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628).  

               ■  Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (D. U. Nr 132 poz. 622) gmina Medyka ustala 
zasady gospodarki odpadami na swoim obszarze. Zasady te Stu-
dium przyjmuje jako podstaw ę do miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego . 

            ■ Istniejące w miejscowości Siedliska miejsce składowania odpadów 
stałych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Przemyślu (tzw. „pola la-
gunowe”) powinny zostać zlikwidowane jako żródło zagrożenia dla 
środowiska. W Studium teren ten wskazuje si ę jako rezerw ę dla 
przyszłego powi ększenia projektowanego w s ąsiedztwie gmin-
nego składowiska odpadów komunalnych.   

           ■  W gminie brak jest urządzonego składowiska odpadów komunalnych. 
Na mocy porozumienia międzygminnego odpady wywożone są poza 
obszar gminy na składowisko odpadów w gminie Radymno. 

                Gmina posiada ustalon ą formalnie prawomocnym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 
XXXV/240/98 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 1998 r. og łoszona w 
Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 16 poz. 239 z 1998 r. ) lokalizacj ę 
gminnego składowiska odpadów komunalnych na gruntac h miej-
scowo ści Siedliska w s ąsiedztwie opisanych wy żej „pól laguno-
wych”. 
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                 Lokalizacja ta wykazana jest w Studium i utrzymana. 
              ■  Odpady komunalne powinny być gromadzone w szczelnych pojemni-

kach na terenie ich wytwórców lub z zastosowaniem systemu konte-
nerowego i  usuwane na zasadach obowiązujących w gminie. 

                 Gromadzenie i usuwanie odpadów pow stających w wyniku pro-
wadzonej działalno ści usługowej i produkcyjnej, w tym odpa-
dów niebezpiecznych, powinno by ć rozwi ązywane indy-
widualnie w sposób zabezpieczaj ący środowisko przed zanie-
czyszczeniem, zgodnie z obowi ązującymi w tym zakresie prze-
pisami szczególnymi. 

             
 
             ■  Struktura wytwarzanych odpadów pozwala na wydzielenie z nich ma-

teriałów wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale). Odbiór 
odpadów powinien odbywać się selektywnie, co wymaga wprowa-
dzenia na obszarze gminy zasady ich segregacji w miejscu wytwa-
rzania i stworzenia systemu odbioru materiałów wtórnych. 

                Gospodarka odpadami wymaga stałej aktualizacji i bi eżącego ko-
rygowania celów i instrumentów polityki przestrzenn ej w dostoso-
wywaniu do zmian w ustawodawstwie . 

     

      9.8  Telekomunikacja.  

             Istniejące urządzenia sieciowe oraz maszty nadawcze i przekażnikowe 
nie kolidują z zagospodarowaniem przestrzennym oraz nie wpływają 
istotnie na środowisko przyrodnicze. 

             ■ Budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza terenami zain-
westowania jest możliwa w trybie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

               ■  Przy lokalizowaniu urządzeń przekaźnikowych nadawczo-odbiorczych 
w terenach zainwestowanych i projektowanych do zainwestowania 
(maszty telefonii komórkowej itp.) należy uwzględniać przepisy i nor-
my dotyczące ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem nie-
jonizującym. 

     

    9.9    Zadania obrony cywilnej.  

              W zagospodarowaniu przestrzennym gminy realizowanym w trybie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić 
następujące, zgodne a potrzebami obrony  cywilnej, zagadnienia: 

   ■  awaryjne ujęcia wody, 
   ■  ochronę publicznych ujęć wody, 
   ■  budownictwo ochronne, 
   ■  alarmowanie ludności.  
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10.    POLITYKA PRZESTRZENNA. 

         Świadome i władcze oddziaływanie organizacji i instytucji publicznych  w 
sferze zagospodarowania przestrzennego obejmuje: 

         ■ sterowanie rozwojem przestrzennym, 
         ■ inicjowanie rozwoju przestrzennego 

         Polityka przestrzenna wyznaczana jest przez: 
         ■ przyjęte zasady polityki, 
         ■ kompetencje władzy, w tym samorządowej, 
         ■ możliwe do wykorzystania instrumenty działania, 
         ■ przyjęte cele polityki. 

         Podstawowymi komponentami polityki przestrzennej w gminie są: 
         ■ polityka lokalizacyjna, 
         ■ polityka w zakresie obrotu nieruchomościami, 
         ■ polityka inwestycyjna, 
         ■ polityka w zakresie ochrony środowiska i wartość kulturowych. 

         Naczelnym zadaniem polityki przestrzennej prowadzonej w gminie przez jej 
władze samorządowe jest harmonijne godzenie interesu i działań publicz-
nych z działaniami podmiotów prywatnych. 

          W realizacji polityki przestrzennej gminy, w każdym jej aspekcie, uwzględ-
niać należy  potrzeby obronności kraju zarówno w czasie pokoju (prowa-
dzenie akcji ratowniczych), jak i w warunkach zagrożenia i wojny. 

          

         Studium wskazuje nast ępujący zakres polityki przestrzennej w gminie 
Medyka: 

         ■  Polityka lokalizacyjna nale żąca do kompetencji samorz ądu gminy. 

              Kierunki rozwoju gminy Medyka  wymagające polityki lokalizacyjnej to   
przede wszystkim :  

              ■   budownictwo osiedleńcze jedno- i wielorodzinne, 
              ■  budownictwo produkcyjno - magazynowe i usługowe, w tym  powią-

zane z drogowym i kolejowym przejściem granicznym, 
              ■    budownictwo rekreacyjno-letniskowe, 
              Wskazane w Studium na powyższe cele obszary są znaczne, ich wyko-

rzystywanie następować będzie przez długi okres czasu.  
              Zadaniem polityki lokalizacyjnej jest ustalenie kol ejności zajmowa-

nia poszczególnych terenów z uwzgl ędnieniem zasad:  
   ■    zachowania ładu przestrzennego, 
   ■   zrównoważonego rozwoju, 

                                            ■ racjonalnego wykorzystania dla celów inwestycyjnych rolniczej  
przestrzeni produkcyjnej.  

              Instrumentami polityki lokalizacyjnej powinny by ć przede wszyst-
kim sporz ądzane w odpowiedniej kolejno ści miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego . 

              Kolejność sporządzania planów miejscowych dla nowych terenów zain-
westowania wynikać powinna z charakteryzujących je uwarunkowań eko-
nomicznych i technicznych.  
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           Partnerem w realizacji polityki lokalizacyjnej powinno być społeczeństwo 
oraz zainteresowani władający nieruchomościami i zainteresowani  inwe-
storzy. 

        

      ■   Polityka w zakresie obrotu nieruchomo ściami.  

            Struktura własności gruntów wskazuje, że w posiadaniu gminy pozostaje 
stosunkowo niewielka część nieruchomości, przez co nie może ona wy-
stępować w roli regulatora rynku w zakresie obrotu nimi. 

             Instrumentem polityki w zakresie obrotu nieruchomo ściami mo że 
być polityka podatkowa, czynnikiem za ś reguluj ącym rynek kolej-
ność opracowywania planów zagospodarowania przestrzenne go dla 
wybranych terenów. 

             Dla realizacji celów publicznych należy w stopniu maksymalnym zacho-
wywać posiadane tereny komunalne oraz tworzyć rezerwy. 

         

        ■   Polityka inwestycyjna. 

             Działanie inwestycyjne gminy zmierzać powinno do: 
              ■ zakończenia pełnej realizacji systemu kanalizacyjnego miejscowości 

Medyka uwzględniającego zarówno tereny obecnie zabudowane, jak i 
planowane do zabudowy, 

              ■ budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów kanalizacyjnych z 
uwzględnieniem terenów planowanych do zainwestowania, 

              ■ rozbudowy systemów wodociągowych z uwzględnieniem terenów pla-
nowanych do zainwestowania, 

   ■  rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej dla projektowanych terenów in-
westycyjnych, 

   ■ rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla projektowanych terenów   
osiedleńczych, 

   ■  modernizacji drogi krajowej nr 28 oraz wszystkich dróg powiatowych i 
gminnych w obrębie terenów zabudowanych w celu poprawy bezpie-
czeństwa wszystkich ich użytkowników, w tym budowy obejścia w 
ciągu drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka terenów zurbani-
zowanych miejscowości Torki i Leszno, 

   ■  budowy gminnego składowiska odpadów komunalnych wraz z drogą 
dojazdową do składowiska, 

   ■  rozbudowy istniejących oraz budowy nowych obiektów produkcyjnych, 
produkcyjno-magazynowych i usługowych dających nowe miejsca 
pracy. 

  Polityka inwestycyjna polega ć powinna głównie na finansowaniu 
przedsi ęwzięć i poszukiwa ń zródeł finansowania. 

  ■  Dla realizacji uzbrojenia wodociągowo – kanalizacyjnego oprócz anga-
żowania środków własnych samorządu gminnego żródeł finansowania 
należy poszukiwać w dopłatach celowych ze strony społeczeństwa 
oraz poprzez pomoc zewnętrzną funduszy krajowych i zagranicznych. 

  ■  Zasady finansowania budowy i rozbudowy sieci gazowych i elektro-
energetycznych określa prawo energetyczne.  

  ■  Modernizacja drogi krajowej i dróg powiatowych należy do zarządów 
tych dróg, lecz tylko w zakresie podstawowych ich funkcji, to jest pro-
wadzenia ruchu zewnętrznego. 
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      Modernizacja tych dróg w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla 
ruchu pieszego i rowerowego musi być wsparta przez finanse gminne 
lub dotacje społeczne i funduszowe. 

      Budowa i modernizacja dróg gminnych należy do zadań własnych 
gminy. 

  ■  Budowa i rozbudowa obiektów tworzących nowe miejsca pracy, pomi-
mo, że nie należy do zadań własnych gminy, powinna być przez sa-
morząd gminy inicjowana i wspierana odpowiednią polityka podatko-
wą. 

        

         ■   Polityka zarz ądzania przestrzeni ą. 

    Polityka zarządzania przestrzenią gminy Medyka powinna polegać na 
właściwym typowaniu obszarów i kolejności sporządzania dla nich miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego w zgodzie z in-
strumentami polityki lokalizacyjnej i polityki w zakresie obrotu nieru-
chomościami.  

    Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
należy do zadań własnych gminy z finansowaniem również przez inne 
podmioty wymienione w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.  

         

          ■   Polityka w zakresie ochrony środowiska i warto ści kulturowych. 

               Do podstawowych zadań gminy w zakresie polityki ochrony środowiska 
i wartości kulturowych należy: 

                 ■ respektowanie  przepisów prawnych i zasad zagospodarowania te-
renów  położonych : 

                     □ na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 „Doli-
na Przemyśl” oraz znajdujących się w zasięgu stref ochrony 
zbiornika, 

                     □ na obszarze stref ochrony sanitarnej pośredniej zewnętrznej i we-
wnętrznej powierzchniowego ujęcia wody na rzece San dla stacji 
kolejowej Medyka, 

                     □ w otoczeniu rezerwatu faunistycznego „ Skarpa Jaksmanicka” w 
Jaksmanicach, 

                  ■  ochrona powietrza poprzez modernizowanie istniejących urządzeń 
grzewczych, stosowanie zautomatyzowanych żródeł ciepła o tech-
nologiach i parametrach odpowiadających obowiązującym normom 
i przepisom z zakresu ochrony środowiska, wykorzystywanie paliw 
ekologicznych nie pogarszających stanu środowiska oraz propa-
gowanie wykorzystywania odnawialnych żródeł energii (energii wia-
tru, biomasy i biogazu oraz energii słonecznej) do ogrzewania i 
produkcji energii elektrycznej, 

                 ■   ochrona naturalnego stanu korytarzy ekologicznych, 
                 ■   rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji sa-

nitarnej z doprowadzeniem wszystkich ścieków sanitarnych do 
urządzeń oczyszczających,  

                ■  uwzględnianie zasad i przepisów prawnych dotyczących ochrony 
dóbr kultury w realizacyjnych procesach budowlanych w odniesie-
niu do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską, w tym 
występujących licznie na obszarze gminy stanowisk archeologicz-
nych, 
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              ■  wyznaczanie i oznakowywanie tras i szlaków turystyki krajoznawczej 
edukacyjnej powiązanych z występującymi w obszarze gminy, podle-
gającymi ochronie, obiektami zabytkowymi i przyrodniczymi, 

              ■  w zakresie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej ograniczanie w 
trybie sporządzanych miejscowych  planów zagospodarowania prze-
strzennego, zajmowania na cele inwestycyjne gruntów rolnych. 

        

       Do zadań polityki w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury należy rów-
nież prowadzenie stosownej do problematyki zagadnienia działalności edu-
kacyjnej społeczeństwa. 
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11. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBSZARU  OBJ ĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM. 

 
        SPIS TREŚCI: 

1.     Informacje ogólne. 
1.1    Zakres przestrzenny zmiany Studium. 
1.2    Dane ogólne o obszarze objętym zmianą Studium   

           1.3    Informacje z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
         Podkarpackiego dla obszaru objętego zmianą Studium. 
2. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego do tycz ące 

obszaru obj ętego zmian ą Studium Uwarunkowa ń i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka, w zak resie 
obowi ązującym.      

2.1 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, za-
gospodarowania i uzbrojenia obszaru (rys. nr 1). 

2.2 Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymo-
gów jego ochrony. 

2.3 Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolni-
czej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów 
wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 

2.4 Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej (rys. nr 4). 

2.5 Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkań-
ców, w tym ochrony ich zdrowia. 

2.6 Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i 
mienia. 

2.7 Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy. 
2.8 Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów (rys. nr 5). 
2.9 Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 
2.10 Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych. 
2.11 Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych 

złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych. 
2.12 Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wy-

znaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 
2.13 Uwarunkowania wynikające ze stanu systemu komunikacji i infra-

struktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami. 

2.14 Uwarunkowania wynikające z planowanych zadań służących realiza-
cji ponadlokalnych celów publicznych.  

2.15 Uwarunkowania w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciw-
powodziowej. 

3. Wnioski z uwarunkowa ń wskazane do uwzgl ędnienia w kierun-
kach zagospodarowania przestrzennego obszaru obj ętego zmia-
ną Studium. 
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4. Część graficzna do uwarunkowa ń zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru obj ętego zmian ą Studium stanowi ąca załączniki gra-
ficzne do Uchwały Rady Gminy Medyka w sprawie uchwa lenia 
zmiany Studium u. i k. z. p.  

 
 

4.1 Rysunek nr 1 w skali 1:25 000    
▪ dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie te-

renu, 
4.2 Rysunek nr 2 w skali 1:25 000 

▪ stan środowiska,  
4.3     Rysunek nr 3 w skali 1:25 000 

    ▪ stan zasobu wód, 
4.4     Rysunek nr 4 w skali 1:25 000 

    ▪ stan dziedzictwa kulturowego, 
4.5     Rysunek nr 5 w skali 1:25 000 

    ▪ stan prawny gruntów, 
4.6     Rysunek nr 6 w skali 1:25 000 

    ▪ występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz terenów górni-
czych, 

4.7     Rysunek nr 7 w skali 1:25 000 
    ▪  stan systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej, 

4.8     Rysunek nr 8 w skali 1:25 000 
          ▪  klasyfikacja bonitacji gruntów 
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1.    Informacje ogólne. 
         

1.1. Zakres przestrzenny zmiany studium. 
 

         Zmiana studium obejmuje obszar/teren położony w miejscowości Siedliska 
wyznaczony w załączniku graficznym do Uchwały Nr XLI/259/14  Rady 
Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014 r.  w sprawie przystąpienia do 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Medyka. Obszar oznaczony jest na załącznikach gra-
ficznych do Uwarunkowań granicą zmiany studium linią przerywaną z wy-
pełnieniem barwą stosowną do problematyki załącznik oraz opisem literą 
A.  

      
     1.2 Dane ogólne o obszarze obj ętym zmian ą studium.  
 
           Obszar objęty zmianą studium zawiera w swych granicach  udokumen-

towane złoże kopaliny - złoże kruszywa naturalnego, dla którego utwo-
rzony został obszar i teren górniczy „Siedliska 1”. Teren położony jest w 
miejscowości Siedliska i mieści się w granicach  działki ewidencyjnej nr 
619/1. Granicą północno wschodnią teren przylega do drogi gruntową 
do pól powiązanej z drogą publiczną powiatową.    

           Teren rolniczy (uprawy polowe). Tereny sąsiednie - tereny rolne oraz 
użytki rolne zadrzewione i zakrzewione. 

           Planowane zagospodarowanie - eksploatacja odkrywkowa kruszywa na-
turalnego. 

                 
 

        1.3 Informacje z Panu Zagospodarowania Prze strzennego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

                
           Informacje z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
            Podkarpackiego do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i  Kie-

runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Medyka sformuło-
wane dla obszaru objętego zmianą określają występujące na  terenie 
ograniczenia zagospodarowania przestrzennego oraz wymagające 
uwzględnienia planowane elementy zagospodarowania przestrzennego 
województwa: 

 
            
           - planuje się utworzenie parku kulturowego „Krajobraz forteczny Twier-

dzy Przemyśl”, 
           - nie przewiduje się zadań i zamierzeń ponadlokalnych z zakresu infra-

struktury społeczno-gospodarczej, 
           - nie projektuje się obszarów ochrony przyrody o znaczeniu ponad-

lokalnym, 
           - nie przewiduje się zmian w obecnym układzie infrastruktury technicz-

nej i komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym, 
           -  mogą wystąpić ograniczenia związane z położeniem: 
              ▪  na obszarze górniczym złożą gazu ziemnego „Przemyśl”, 
              ▪  w strefie występowania obszarów osuwiskowych.  
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2.   UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TE-

RENU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUN-
KÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MEDYKA, 
W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYM.      

 
2.1 Uwarunkowania wynikaj ące z dotychczasowego przeznaczenia,  

zagospodarowania i uzbrojenia obszaru. 
(rysunek nr 1 uwarunkowań - dotychczasowe przeznaczenia, zagospodaro-
wania i uzbrojenie terenu) 

 
 
ozna-
czenie 
terenu 

 

 
zagospodarowanie  
i uzbrojenie obszaru  

 
dotychczasowe kie-
runki zagospodarowa-
nia przestrzennego - 
wg obowi ązującego 
Studium   
 

 teren  
    A 

- teren niezabudowany  
- w terenie napowietrzna 
linia elektroenergetycz-
na  

teren rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej  

       
       2.2  Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu ładu przestrzennego i wy-

mogów jego ochrony. 
 
                Obszar A objęty zmianą Studium jest niezabudowany rolniczy. Ład 

przestrzenny przy jego zagospodarowaniu zgodnym z ustalonym w 
ramach zmiany Studium przeznaczeniem, wymaga racjonalnego 
dysponowania przestrzenią i może być osiągnięty poprzez określenie 
zasad jego zagospodarowania i użytkowania. 

                Nowy sposób zagospodarowania terenu jako kopalni odkrywkowej 
złoża kopaliny naturalnej wymaga działania zorganizowanego. Za-
sięg zewnętrznego oddziaływania kopalni odkrywkowej powinien być 
ograniczony do granic terenu wskazanego na ten cel w Studium, nie 
może oddziaływać na tereny sąsiednie pozostające w użytkowaniu 
rolniczym. 

                Spełnienie powyższych warunków, których celem jest ochrona ładu 
przestrzennego zagwarantuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sporządzony dla terenu objętych zmianą Studium, w 
zgodności z kierunkami zagospodarowania określonymi w uchwalo-
nym dokumencie. 

 
       2.3  Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu środowiska, w tym stanu 

rolniczej i le śnej przestrzeni produkcyjnej, wielko ści i jako ści 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego. 
(rysunek nr 2 uwarunkowań - stan środowiska, rysunek nr 3 uwarunkowań - 
stan zasobu wód) 
 

 
oznacze-
nie terenu  

 
teren rolniczy  
z glebami po-
chodzenia mine-
ralnego klasy  III 

 
wyst ępowanie udokumen-
towanych 
złóż  kopalin 

  teren  
      A 

       ■             ■ 
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               - realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego podejmowanego na tere-
nie A objętym zmianą Studium wymaga zgody Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze grunt- 

                 tów rolnych pochodzenia mineralnego klasy III, której, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych dokonuje się w trybie sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

               - zagospodarowanie terenu A objętego zmianą Studium wymaga 
uwzględnienia położenia na obszarze udokumentowanego złoża 
gazu ziemnego oraz uwzględnienia występowania w jego granicach 
udokumentowanego złoża kopaliny - kruszywa naturalnego.       

                     
         2.4   Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
              (rysunek nr 4 uwarunkowań – stan dziedzictwa kulturowego) 

 
                     Na terenie A  objętym zmianą Studium oraz w jego najbliższym  są-

siedztwie nie występują: 
                  ▪ obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków, 
                  ▪ obiekty i tereny wpisane do gminnej ewidencji zabytków.  
                      ▪ zarejestrowane w AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski) stanowiska 

archeologiczne. 
 
        2.5  Uwarunkowania wynikaj ące z warunków i jako ści życia mieszka ń-

ców, w tym ochrony zdrowia.  
         
        Teren A objęty zmianą Studium jest niezabudowany rolniczy i położo-

ny jest poza terenami zabudowanymi jednostek osadniczych gminy 
oraz poza terenami wskazanymi w Studium do zabudowy, w tym za-
budowy mieszkaniowej. Teren ten jest w stosunku do jednostek osad-
niczych zdystansowany terenami rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Planowane przeznaczenie terenu A będącego przedmiotem zmiany 
Studium (eksploatacja udokumentowanego złoża kopaliny pospolitej - 
kruszywa naturalnego)  nie spowoduje pogorszenia warunków i jakości 
życia mieszkańców wsi Siedliska, w tym w zakresie ochrony zdrowia.  

        Oddziaływanie zewnętrzne kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego 
ograniczone być winno do granic terenu A bez wpływu na tereny za-
budowane i planowane do zabudowy miejscowości Siedliska i nie mo-
że pogorszyć warunków i jakości życia  mieszkańców tej miejscowości.   

 
2.6  Uwarunkowania wynikaj ące z zagro żenia bezpiecze ństwa ludno ści 

i jej mienia.   
          
        Na terenie A objętym zmianą Studium nie występują szczególne za-

grożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Również planowane 
zagospodarowanie tego terenu nie będzie skutkować powstaniem ta-
kich zagrożeń.  
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2.7   Uwarunkowania wynikaj ące z potrzeb i mo żliwo ści rozwoju gminy 
i obszarów obj ętych zmian ą. 

          
         Planowana w obrębie terenu A objętego zmianą Studium zmiana za-

gospodarowania przestrzennego jest ukierunkowane na stworzenie 
warunków umożliwiających podjęcie eksploatacji udokumentowanego 
złoża kopaliny - kruszywa naturalnego metodą w ramach uzyskanej 
koncesji na wydobycie kopaliny i na warunkach w niej określonych w 
zakresie wielkości i ilości surowca.  

         Celem zmiany jest wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy.  
         Realizacja planowanej zmiany wymagać będzie wskazania zasad  

zagospodarowania terenu nią objętego uwzględniających warunki 
środowiska, ładu przestrzennego i wymogi otoczenia. 

 
        2.8   Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu prawnego gruntów.  

         
        Informację o stanie prawnym gruntów w terenie A objętym zmianą 

Studium ujęto w tabeli. 
              (rysunek nr 5 uwarunkowań – stan prawny gruntów) 

 
 

oznaczenie  terenu  stan prawny gruntów w 
terenie  

planowane przeznacz e-
nie gruntów  

          teren  
             A 

własność osoby fizycznej - 
100% pow. obszaru 

eksploatacja kruszywa natu-
ralnego metodą odkrywkową 

          
         Realizacja przedsięwzięcia planowanego na terenie A objętym zmia-

ną Studium wymagać może pozyskania przez inwestorów gruntów  
pod inwestycję poprzez ich wykup. 

 
2.9  Uwarunkowania wynikaj ące z wyst ępowania obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów odr ębnych. 
              ( rysunek nr 8 uwarunkowań - klasyfikacja bonitacji gruntów). 

          
               W granicach terenu A objętego zmianą Studium występują podlega-

jące ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty rolne  pochodzenia mine-
ralnego III. klasy bonitacyjnej.  

              Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego podejmowanego na tym 
terenie wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, której 
zgodnie z ustawą dokonuje się w trybie sporządzania dla terenu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.   

 
 

    2.10 Uwarunkowania wynikaj ące z wyst ępowania naturalnych zagro żeń 
geologicznych 

              
             Na terenie A objętym zmianą Studium nie występują naturalne zagro-

żenia geologiczne. 
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   2.11  Uwarunkowania wynikaj ące z wyst ępowania udokumentowanych 
złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych. 

             (rysunek nr 2 uwarunkowań - stan środowiska, rysunek nr 3 uwarunkowań - 
stan zasobu wód, rysunek nr 6 uwarunkowań - występowanie udokumento-
wanych złóż kopalin oraz terenów górniczych). 

             
             W granicach terenu A objętego zmianą Studium występuje udo-

kumentowane złoże kopaliny - kruszywa naturalnego.           
             Zagospodarowanie terenu wymaga ustalenia zasad i warunków eks-

ploatacji złoża kopaliny uwzględniających ochronę  wód powierzch-
niowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, ochronę warstwy 
izolującej poziom wodonośny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
oraz zasad ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych i zasad przy-
wracania właściwego stanu przyrodniczych elementów środowiska w 
procesie rekultywacji pourobkowej terenu.  

              Powyższe zasady i warunki należy uwzględniać w sporządzanym dla 
terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

             Teren nie leży na obszarze występowania udokumentowanych zaso-
bów wód podziemnych. 

 
    2.12  Uwarunkowania wynikaj ące z wyst ępowania terenów górniczych 

wyznaczonych na podstawie przepisów odr ębnych. 
              (rysunek nr 6 uwarunkowań - występowanie udokumentowanych złóż kopa-

lin oraz terenów górniczych) 
 
           Teren A objęty zmianą Studium: 
                 ▪  leży w granicach obszaru górniczego złoża kruszywa naturalnego o 

nazwie „Siedliska 1” ustanowionego decyzją Starosty Przemyskiego 
znak: ROŚ-VI.6522.21.2011 z dnia 19.08.2011 r.,  

                 ▪   położony jest na obszarze górniczym złoża gazu ziemnego „Prze-
myśl” wyznaczonym decyzją  Ministra Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa Nr 100/94  z dnia 27.06.1994 r.  

              Zagospodarowanie terenu i eksploatacja złoża kruszywa wymaga 
uwzględnienia warunków i ograniczeń wynikających z położenia  na 
tych obszarach górniczych.                  

. 
 

      2.13  Uwarunkowania wynikaj ące ze stanu systemu komunikacji i in-
frastruktury technicznej, w tym stopnia uporz ądkowania gospo-
darki wodno- ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpada-
mi.  

                (rysunek nr 7 uwarunkowań - stan systemów komunikacji oraz infrastruktu-
ry technicznej). 

             
                

                  ■  Stan systemu komunikacji w gminie.  
                      Możliwo ści obsługi komunikacyjnej terenu A obj ętego zmian ą Studium                                    

                           Komunikacja w gminie oparta jest na rozwiniętym systemie dróg, 
który tworzą drogi publiczne; droga krajowa, drogi powiatowe oraz  
drogi gminne. System dróg publicznych uzupełniają powiązane z 
nimi drogi wewnętrzne penetrujące tereny zainwestowane oraz 
drogi gruntowe do pól.   
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               Obsługę komunikacyjną terenu A  objętego zmianą Studium za-
pewnia istniejąca droga wewnętrzną gruntowa do pól powiązana z 
drogą publiczną powiatową nr 2119 R Hurko - Jaksmanice, droga 
klasy Z. 

 
               ■   Stan systemów infrastruktury technicznej.  

                 Możliwo ści obsługi terenu A obj ętego zmian ą Studium.   
                

                    Gmina posiada rozwinięte systemy infrastruktury technicznej w zakresie 
gospodarki ściekami, elektroenergetyki, gazownictwa i łączności. 

                      
                     Eksploatacja odkrywkowa udokumentowanego złoża kruszywa natural-

nego w terenie A objętym zmianą Studium nie należy do przedsięwzięć 
wymagających uzbrojenia sieciowego dowiązanego do istniejących 
gminnych systemów infrastruktury technicznej.   

                     Potrzeby obsługi terenu w zakresie zaopatrzenie w wodę i gospodarki 
ściekami sanitarnymi mogą być rozwiązane lokalnie stosownie do ilości 
osób zatrudnionych przy eksploatacji złoża (indywidualne ujęcie wody, 
przenośne kabiny wc lub sanitarne przyczepy kontenerowe). Ewentual-
ne potrzeby w zakresie zasilania w energię elektryczną mogą być za-
spokojone z istniejącej na terenie wsi Siedliska konsumenckiej  sieci 
elektroenergetycznej.  

                       
               ■   Stan gospodarki odpadami . 

                 Gmina nie posiada własnego urządzonego składowiska odpadów. 
Odpady z terenu Gminy wywożone są na składowisko w Młynach w 
gminie Radymno.  

           Odbiór i wywóz odpadów prowadzą specjalistyczne firmy. 
            Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych z terenu objętego   

zmianą Studium  realizowane być winno w systemie przyjętym w 
gminie. 

              Generowane na terenie objętym zmianą Studium odpady inne, niż 
komunalne, w tym odpady zaliczane do niebezpiecznych winny być 
gromadzone w miejscu ich wytwarzania i usuwane zgodnie z prze-
pisami prawa. 

 
      2.14  Uwarunkowania wynikaj ące z zadań słu żących realizacji ponadlo-

kalnych celów publicznych. 
                   Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych na terenie A objętym 

zmianą Studium. 
                (na podstawie informacji z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego) 

 
                 ■  Zgodnie z przekazaną przez Departament Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rze-
szowie informacją z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Podkarpackiego  na obszarze obejmującym teren A obję-
ty zmianą Studium: 

                    ▪  nie przewiduje się zadań i zamierzeń ponadlokalnych w zakresu 
infrastruktury społeczno-gospodarczej,  

                     ▪   nie przewiduje się zmian w obecnym układzie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym, 

                     ▪  nie projektuje się obszarów ochrony przyrody o znaczeniu ponad-
lokalnym.  
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                Planuje się natomiast utworzenie parku kulturowego „Krajobraz for-
teczny Twierdzy Przemyśl”, jednakże brak jest jakichkolwiek danych 
dotyczących związków przestrzennych tego zadania z terenem obję-
tym zmianą Studium. Teren objęty zmianą Studium położony jest w 
znacznej odległości (około 900 m w linii prostej) od najbliższego obiek-
tu Twierdzy Przemyśl (Fort I „Salis – Soglio w Siedliskach) i oddzielo-
ny od niego terenami rolnymi, zabudową wsi Siedliska i terenem le-
śnym.  Teren objęty zmianą położony jest ponadto w znacznym obni-
żeniu w stosunku do położenia wysokościowego Fortu.  

 
              ■  Zgodnie z informacją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Rzeszowie stanowiącą odpowiedź na zawiadomienie  o podjęciu 
przez Radę Gminy Medyka uchwały o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany Studium Gminy Medyka dla terenu gminy brak jest pro-
gramów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu krajowym.  

 
    
 
    2.15   Uwarunkowania wynikaj ące z wymaga ń dotycz ących ochrony prze-

ciwpowodziowej. 
                  (rysunek nr 2 uwarunkowań - stan środowiska)  
                 
                Zgodnie ze sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-

spodarki Wodnej w Krakowie opracowaniem p.n. „Wyznaczenie obsza-
rów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integral-
ny element studium ochrony przeciwpowodziowej” teren A objęty zmia-
ną Studium położony jest obszarem szczególnego zagrożenia powo-
dzią.   

 
 
3.      WNIOSKI Z UWARUNKOWAŃ WSKAZANE DO UWZGL ĘDNIENIA W 

KIERUNKACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERE-
NU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM. 

  
oznaczenie  terenu  / 
planowane przeznacze-
nie terenu 

     
wnioski z uwarunkowa ń do uwzgl ędnienia w kierun-
kach zagospodarowania obszaru 

teren A  
eksploatacja odkrywkowa 
udokumentowanego 
złoża kopaliny - kruszywa 
naturalnego 

▪ ograniczenie wynikające z: 
   - położenia na obszarze górniczym gazu ziemnego „Prze-

myśl”, 
   - położenia w granicach obszaru górniczego złoża kru8szywa 

naturalnego „Siedliska 1”, 
   - występowania napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
   - występowania gruntów rolnych pochodzenie mineralnego 

klasy III., 
   - wymogu ochrony wód podziemnych oraz ziemi przed prze-

nikaniem zanieczyszczeń, 
▪ obsługa komunikacyjna od drogi gruntowej wewnętrznej po-

wiązanej z drogą powiatowej nr 2119 R Hurko-Jaksmanice 
▪ obsługa indywidualna w zakresie gospodarki ściekami sani-

tarnymi i zaopatrzenia w wodę, 
▪ zasilanie w energię elektryczną z istniejących sieci elektro-

energetycznych, 
▪ gospodarka odpadami komunalnymi na zasadach obowiązu-

jących w gminie.  
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12.    UZASADNIENIE I SYNTEZA ZMIANY STUDIUM 

         UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM.  
           Zamiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Medyka (zwany dalej zmianą Studium) sporządzona zo-
stała w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z 
późn. zm.).  

 
1. Rada Gminy Medyka, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samo-

rządzie gminnym, w dniu 31 stycznia  2014 r. podjęła Uchwałę Nr 
XLI/259/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Medyka dla obszaru położonego na terenie miejscowości Siedliska w 
granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały. Jako 
przedmiot zmiany Studium  uchwała wskazuje wyznaczenie terenu 
udokumentowanego złoża kopaliny – kruszywa naturalnego.  

           2. Zmiana studium sporządzona została zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który stanowi, iż „zmiana studium lub planu miejscowego następuje w 
takim trybie, w jakim są one uchwalone”.  

           3. Zmiana studium wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 29014 r. poz. 613 z późn. zm.), 
która od 1 stycznia 2-12 r. wprowadziła obowiązek ujawnienia przez 
gminy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, obszarów złóż kopalni, dla których właściwy organ 
administracji geologicznej zatwierdził dokumentację geologiczną lub 
przyjął, przed wejściem w życie ww. ustawy, dokumentację geologiczną 
bez zastrzeżeń.  Obszar udokumentowanego złoża kopaliny obowiąz-
kowo wprowadza się do studium gminy i obowiązek ten spoczywa na 
gminie. 

           4. Starosta Przemyski (właściwy dla powiatu przemyskiego organ admini-
stracji geologicznej) decyzją znak Roś-VI.6522.21.2011 z dnia 
19.08.2011 r.  zatwierdził dokumentację geologiczną złoża kopaliny - 
kruszywa naturalnego - na części działki ewidencyjnej nr 619/1 położo-
nej w miejscowości Siedliska, gmina Medyka i wyznaczył dla tego złoża 
obszar i teren górniczy „Siedliska 1”. 

               Ponieważ w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Medyka powyższe złoże kopaliny 
nie było ujawnione, Rada Gminy Medyka postanowiła przystąpić do 
sporządzenia zmiany Studium czyniącej zadość wymogowi ustawowe-
mu.  

           5. Procedura formalno-prawna zmiany studium została przeprowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

                Po podjęciu przez Radę Gminy Medyka uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany studium, Wójt Gminy Medyka, jako organ 
wykonawczy uchwały, kolejno: 

                 a) ogłosił w prasie miejscowej, na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany studium z określeniem miejsca i terminu składania wnio-
sków do zmiany.  

                     Na ogłoszenie do zmiany Studium nie wpłynął żaden wniosek, 
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                 b) zawiadomił na piśmie organy opiniujące i uzgadniające projekt zmi-
any studium o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 
do zmiany studium i możliwości zgłaszania wniosków do zmiany 
studium, 

                 c) rozpatrzył wnioski zgłoszone do zmiany, 
                 d) sporządził projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko, 
                 e) uzyskał opinie do projektu zmiany studium, 
                 f)  uzyskał uzgodnienia do projektu zmiany studium,   
                 g) zawiadomił osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej poprzez ogłoszenie w prasie, 
na stronie internetowej BIP gminy, na tablicy ogłoszeń urzędu gmi-
ny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie, miejscu i formie 
zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem 
zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i 
możliwości składania uwag wyznaczając termin w którym można 
wnosić uwagi do projektu zmiany studium,   

                 h) wyłożył projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu oraz przeprowadził dyskusję 
publiczną nad projektami tych dokumentów. Do rozwiązań projektu 
zmiany studium i nie wpłynęła żadna uwaga,   

                 g) przedłożył projekt zmiany studium Radzie Gminy Medyka do uch-
walenia. 

           
          SYNTEZA ZMIANY STUDIUM. 
           1. Przyjęte zmianą studium rozwiązania uwzględniają istniejące uwarun-

kowania zagospodarowania przestrzennego obszaru udokumentowa-
nego złoża kopaliny w miejscowości Siedliska, w zakresie objętym 
zmianą.  

           2. Zmiana wyczerpuje problematykę art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wymogi Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy zarówno w odniesieniu do uwarunkowań zago-
spodarowania przestrzennego obszaru objętego zmianą jak i odniesie-
niu do kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego 
zmianą. 

    Problematyka zmiany studium obejmuje: 
               a) uwarunkowania, w formie graficznej i opisowej, sporządzone dla ob-

szaru objętego zmianą zawarte w załączniku nr 1 do uchwały (jedno-
lity tekst studium), 

               b)  ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
polityki przestrzennej w formie tekstu ujednoliconego  (załącznik nr 1 
do uchwały - jednolity tekst studium) oraz graficznej (załącznik nr 2 i 
załącznik nr 3 do uchwały – ujednolicone rysunki nr 1 i nr 2 studium).  

    c) na ujednoliconych załącznikach graficznych nr 2 (rysunek nr 1 stu-
dium)  i nr 3 (rysunek nr 2 studium) do zmiany studium oznaczono 
obszar, którego zmiana dotyczy, wprowadzając jego barwne ozna-
czenie graficzne  i symbol literowy odpowiadający funkcji obszaru w 
strukturze przestrzennej gminy.    
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3. Kierunek zmian w strukturze przestrzennej gminy ora z w przezna-
czeniu terenu.  

   Zmiana studium dotyczy przeznaczenia fragmentu obszaru rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej na terenie miejscowości Siedliska na cele po-
zarolnicze związane z eksploatacją odkrywkową  udokumentowanego 
złoża kopalni pospolitej - kruszywa naturalnego budowlanego.   

   Wprowadzono oznaczenie terenu objętego zmianą oznaczeniem gra-
ficznym i symbolem literowym odpowiadającym jego przeznaczeniu 
umożliwiającym jego identyfikację w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej gminy. 

               Zmiana studium wyznacza i ustanawia w strukturze funkcjonalno-prze-
strzennej gminy obszar przemysłu wydobywczego surowców natural-
nych  oznaczony symbolem PG.   

               Obszar, którego zmiana dotyczy oraz przyjęty kierunek jego zagospo-
darowania przestrzennego pozostaje w spójności z kierunkami rozwoju 
gminy. Teren objęty zmianą stanowi obszar i teren górniczy kruszywa 
naturalnego „Siedliska 1”.  

          4. Kierunek i wska źniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowa-
nia obszaru obj ętego zmian ą. 

               Przyjęte zmianą Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego 
obszaru oraz wskaźniki i parametry jego zagospodarowania i użytko-
wania dotyczą odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze zło-
ża „Siedliska”  i mają na celu  racjonalne, zgodne z polityką zrównowa-
żonego rozwoju  wykorzystanie  udokumentowanego zasobu kopaliny 
pospolitej.  

           5. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk oraz o bszary nara-
żone na niebezpiecze ństwo powodzi i osuwania si ę mas ziem-
nych.  

                   - obszar objęty zmianą studium nie leży w granicach wielkoobszaro-
wych form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszarze systemu 
Natura 2000.  Na terenie i w jego sąsiedztwie nie występują żadne 
formy przyrodnicze podlegające ochronie prawnej,  

                   - przy zagospodarowaniu terenu/odkrywkowym poborze kruszywa 
ustalono obowiązek respektowania zasad ochrony czystości wód 
podziemnych, wód powierzchniowych oraz ziemi,  

                   -  obszar objęty zmianą studium położony jest poza obszarem szcze-
gólnego zagrożenia powodzią,  

                   - na obszarze objętym zmianą Studium nie występują zagrożenia 
osuwaniem się mas ziemnych. 

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

   Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
         7. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastrukt ury technicz-

nej.  
                   - ustalono zasadę obsługi komunikacyjnej obszaru objętego zmianą 

studium  przez istniejącą sieć drogową gminy, 
                   - specyfika funkcji terenu objętego zmianą - odkrywkowa eksploata-

cja kruszywa naturalnego - eliminuje potrzebę ustalenia kierunków 
rozwoju istniejących systemów infrastruktury technicznej dla obsługi 
terenu. 

 



 44

       
          8. Obszary, na których rozmieszczone b ędą inwestycje celu publicz-

nego o znaczeniu lokalnym. 
    Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 

          9. Obszary, na których rozmieszczone b ędą inwestycje celu publicz-
nego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustalenia  planu zago-
spodarowania przestrzennego województwa i programów  zawiera-
jących zadania o znaczeniu ponadlokalnym. 

    Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
        10. Obszary, dla których obowi ązkowe jest sporz ądzenie planu zago-

spodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym obszary wymagaj ące scale ń i podziału nieruchomo-
ści, a tak że obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda ży powy żej 2000 m² oraz obszary przestrzeni 
publicznej. 

    Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
        11. Obszary, dla których zamierza si ę sporz ądzić miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymaga jące 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol nicze.  

     Dla obszaru objętego zmianą ustalono obowiązek sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikający z wy-
mogu przepisów odrębnych - przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W granicach terenu objętego 
zmianą występują grunty rolne pochodzenia mineralnego klasy III. Ich 
przeznaczenie na cele nierolnicze związane z eksploatacją odkrywko-
wą kruszywa naturalnego wymaga uzyskania zgody właściwego mini-
stra do spraw rozwoju wsi w trybie sporządzenia dla terenu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.  

        12. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le śnej przestrzeni pro-
dukcyjnej. 

     Zmiana Studium nie zmienia obowiązujących ustaleń Studium dotyczą-
cych rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jednakże powierzchnia tej 
przestrzeni zmniejszy się w wyniku realizacji ustaleń zmiany. 

               Na obszarze objętym zmianą nie występują tereny leśne. 
        13. Obszary szczególnego zagro żenia powodzi ą i obszary osuwania 

się mas ziemnych. 
    Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 

        14.  Obiekty lub obszary, dla których wyznacza si ę filar ochronny. 
                Dla obszaru objętego zmianą studium ustalono obowiązek zachowania 

filarów ochronnych od obrzeża wyrobiska odkrywkowego do  tere-
nów/gruntów  sąsiednich oraz do linii elektroenergetycznej napowietrz-
nej średniego napięcia przebiegającej przez obszar.   

        15.  Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych ora z obowi ązu-
jące na nich ograniczenia prowadzenia działalno ści gospodarczej. 

     Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
        16.  Obszary wymagaj ące przekształce ń, rehabilitacji lub rekultywacji. 
                Ustalono obowiązek rekultywacji poeksploatacyjnej wyrobiska odkryw-

kowego w kierunku rolnym.  
        17.  Granice terenów zamkni ętych i ich stref ochronnych. 

     Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
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   18.  Inne obszary problemowe.  

    Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
        19.  Obszary, na których rozmieszczone b ędą urządzenia wytwarzaj ące 

energi ę z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczaj ącej 100 
kW, a tak że ich stref ochronnych zwi ązanych z ograniczeniami w 
zagospodarowaniu i zabudowie terenu.  

     Nie dotyczy obszaru zmiany Studium. 
 
 ZAŁĄCZNIKI DO ZMIANY STUDIUM 

1.   załącznik Nr 1 - jednolity tekst studium -  kierunki zagospodarowania prze-
strzennego i polityka przestrzenna gminy Medyka wraz z uwarunkowa-
niami w formie graficznej i opisowej sporządzonymi dla obszaru objętego 
zmianą,  

2.   załącznik Nr 2 - jednolity rysunek nr 1 studium w skali 1:25000 - kierunki 
zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna, struktura funk-
cjonalno-przestrzenna, infrastruktura techniczna i komunikacja,  

3.   załącznik Nr 3 - jednolity rysunek nr 2 studium w skali 1:25000 - kierunki 
zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna, ochrona war-
tości i zasobów środowiska przyrodniczego,  

 
             Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Medyka jest zgodna z bieżącą polityką przestrzenną gminy Medyka i spo-
rządzona została zgodnie z procedurą określoną w art. 11 i zgodnie z zakresem 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.  

             Polityka przestrzenna gminy Medyka oraz kierunki zagospodarowania 
przestrzennego ustalone w studium  wraz z jego zmianą uwzględniają w upo-
rządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe i kulturowe. 

 
     
 
 
    
      
 
     
    
 
 
 
 


