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1.    INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE MEDYKA. 

1.1. PrzynaleŜność administracyjna. 

- Województwo podkarpackie 

- Powiat przemyski ziemski 

- Granicą wschodnią gminy jest granica państwa z Ukrainą. 

1.2. Podział ewidencyjny wewnętrzny - 7 wsi / sołectw: 

- Medyka - siedziba władz samorządowych, 

- Torki, 

- Leszno, 

- Hurko, 

- Hureczko, 

- Siedliska, 

- Jaksmanice, 

1.3. Ludność. 

Mieszkańców -6181, wtym: 

•    męŜczyzn   - 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. 

• uŜytki rolne - 82,2 %, 

• lasy, grunty leśne - 0,8 %, 

• grunty pod wodami - 2,2 %, 

• tereny zurbanizowane - 3,9 %, 

• tereny komunikacji - 7,4 % , 

• tereny róŜne i nieuŜytki - 3,5 % 

1.5. Rzeki i wody otwarte. 

•   Rzeka San przepływa wzdłuŜ granicy północno - zachodniej gminy - rzeka rzeka 
graniczna z obszarem gminy Źurawica. 
Wody Sanu są w II klasie czystości fizyko-chemicznej. W klasyfikacji ogólnej San 
prowadzi wody nie odpowiadające normatywom (NON). 
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•   System rowów melioracyjnych o stałym i okresowym przepływie, występu jacy w 
obszarach rolnych, zasilający 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 wypełniane wodami koryta 

starorzecza Sanu, baseny pourobkowe po eksploatacji złóŜ Ŝwiru 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 duŜym 
natęŜeniu ruchu ze znacznym udziałem ruchu cięŜarowego. 

•   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. Są to drogi o nawierzchniach 
twardych, w większości ulepszonych. 

•   Na drogach powiatowych oraz na drodze krajowej i kursuje regularna komunikacja 
autobusowa dalekobieŜna 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 Ŝelaza. 

1.8. Zaopatrzenie w wodę. 

Wszystkie miejscowości gminy wyposaŜone są w rozwinięte systemy wodociągowe. 
Zaopatrzenie w wodę następuje z sieci komunalnej miasta Przemyśla oraz z ujęć lokalnych 
głębinowych zlokalizowanych w miejscowości 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. 

•   Odbiór telewizji i stacji radiowych nadających w pasmach UKF następuje z przekaźnika 
w Przemyślu. 
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1.12. Gospodarka odpadami stałymi. 

Gmina nie posiada składowiska odpadów komunalnych. Odpady wywoŜone 
są poza obszar gminy. 
Zasady gospodarki odpadami reguluje stosowna uchwała Rady Gminy. 
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2. OGÓLNA STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA GMI NY 
I ZASADY JEJ PRZEKSZTAŁCANIA. 

2.1. Dominująca 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 zmotoryzowanego 
międzynarodowego. 
Układ strukturalno- przestrzenny gminy oparty jest o ustabilizowaną sieć osadniczą z 
wiodącą rolą Medyki jako centrum administracyjno - usługowym. Miejscowości Hureczko 
i Siedliska połoŜone najbliŜej miasta Przemyśla wykazują tendencję wzrostu wynikającą z 
pełnienia przez nie funkcji sypialnia-nej dla miasta. Wsie połoŜone w południowej części 
gminy (Jaksmanice, Siedliska) posiadają korzystne warunki środowiskowe sprzyjające 
rozwojowi agroturystyki. 
Wszystkie, poza Medyką, miejscowości wymagają szybkiej budowy infrastruktury 
technicznej w zakresie gospodarki ściekami. 
Wykształcona i ustabilizowana Infrastruktura społeczna w gminie nie wymaga istotnych 
zmian i uzupełnień. WyposaŜenie jednostek osadniczych w tym zakresie jest 
wystarczające nawet dla znacznego przyrostu demograficznego i wymaga działań 
modernizacyjnych. 

2.2 Na obszarze gminy funkcjonuje obiekt wojskowy, specjalny, który zgodnie z 
obowiązującymi przepisami został uznany jako teren zamknięty będący w trwałym 
zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej (kompleks wojskowy nr 5492 - plac ćwiczeń 
Przemyśl - Krówniki na gruntach miejscowości Siedliska). 

2.3.  Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Studium niniejsze nie 
jest przepisem gminnym i nie moŜe 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 posiadające 
stosunek władczy w gminie. Na obszarze gminy Medyka obowiązują do dnia 31 grudnia 
2002 roku: 

 • miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzony 
uchwałą nr XI/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Medyce z dnia 
30.IV. 199 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego Nr 18 
póz. 118 z dnia 13.XII.1994r. 

• 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 Urzędowym Województwa Przemyskiego Nr 18 póz. 
118 z dnia 13.XII. 1994 r. 

• miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego zespołu 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 póz. 17 z 1994 r. Ponadto na czas nieokreślony obowiązuje 7 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Gminy 
w Medyce po 1 stycznia 1995 r. 

2.2.1 W okresie obowiązywania wymienionych wyŜej planów realizacja przemian w 
zagospodarowaniu przestrzennym musi być zgodna z ich kompetencją 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. 
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2.2.2  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 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i będą mogły być 
zabudowywane w trybie art. 40 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. O 
powyŜszym rozstrzygnąć musi ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Dla pozostałych terenów konieczne będzie opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zarówno w sytuacjach obowiązkowych, wynikających z 
art. 13 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jak i w sytuacji zgodnej z art. 12 ust.2 
ustawy oraz w zgodzie z prowadzoną w gminie polityką przestrzenną. 

2.2.3  Wynikające z niniejszego Studium uwarunkowania szczególne, dla których, zgodnie z art. 6 
ust. 5 pkt 7 i art. 13 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym obowiązuje 
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
• przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze związane z zabudową terenu, jak i 

zmianą przeznaczenia terenu bez jego zabudowy - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych(Dz. U. Nr 16 póz. 78). 

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

• dla terenów górniczych utworzonych w związku z wydobywaniem kopalin - art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 póz. 96), 

• dla terenów, na których projektowana jest realizacja zadań słuŜących 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 słuŜących zaopatrzeniu ludności w wodę, gromadzeniu i 
oczyszczaniu ścieków oraz składowaniu odpadów stałych, 

•  budową obiektów i urządzeń wodnych słuŜących ochronie przed powo-dzią, 
• budową obiektów administracji publicznej, szkół i przedszkoli publicznych, 

publicznych obiektów ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
• budową obiektów niezbędnych na potrzeby obronności państwa, ochrony granic i 

bezpieczeństwa publicznego, 
• zakładaniem nowych i poszerzaniem istniejących cmentarzy komunalnych i 

wyznaniowych. 
• dla wyznaczonych w studium terenów rozwojowych (projektowanych) zainwestowania 

obszaru gminy, równieŜ dla terenów rekreacyjnych. 
• zagospodarowywanie terenów połoŜonych w wyznaczonych w Studium obszarach 

naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi znajdujących się w zasięgu wody stuletniej 
Q 1% rzeki San z uwzględnieniem przepisów Działu V „Ochrona przed powodzią i 
suszą" ustawy z dnia 28 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. nr 15, póz. 1229). 

2.3.4 Obecnie na obszarze gminy Medyka nie występują w rejestrze wojewódzkim zadania rządowe 
i zadania samorządu województwa podkarpackiego słuŜące realizacji ponadiokalnych i 
regionalnych celów publicznych. 
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3. KIERUNKI OCHRONY WARTO ŚCI l ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYROD 
NICZEGO. 

3.1 PołoŜone w części południowo-zachodniej gminy grunty miejscowości Jaks-manice, Siedliska, 
Hurko i Hureczko leŜą w obszarze górniczym złoŜa gazu ziemnego „Przemyśl" 
ustanowionym decyzją Nr GO/SM/1543/C/94 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1994 r. 
Tereny te podlegają przepisom szczególnym z zakresu prawa geologicznego i górniczego. 

3.2 Tereny w północnej części gminy zbliŜone do koryta rzeki San (grunty miejscowości Leszno, 
Torki, Medyka) naleŜą do obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 „Dolina 
Przemyśl". Dokumentacja hydrogeologiczna zbiornika została zatwierdzona decyzją Nr 
KDH1/013/5888/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 21 marca 1997 r. Dokumentacja GZWP nr 429 proponuje ustanowienie wokół 
zbiornika stref ochronnych obejmujących dwa określone terytorialnie obszary; Obszar Naj-
wyŜszej Ochrony (ONO) oraz Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) z propozycjami szeregu 
zakazów, nakazów i ograniczeń w zakresie zagospodarowania i uŜytkowania gruntów 
pozostających w ich zasięgu. Proponowane strefy zostały w rysunku Studium 
przedstawione, pomimo, Ŝe nie są obowiązujące prawnie. Kompetencje do ich ustanowienie 
posiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. W okresie przejściowym, do czasu prawnego ustanowienia stref 
ochronnych ON) i OWO zaleca się, dla ochrony wód GZWP nr 429, uwzględnianie w 
gospodarce przestrzennej i rolnej na obszarze zbiornika i jego proponowanych stref 
zawartych w dokumentacji 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-Y-6210/22/96 Wojewody 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 górę 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 przybrzeŜne Sanu w pasie o 

szerokości 200 m od linii brzegowej rzeki oraz tereny starorzecza Sanu pomiędzy 
wsiami Hurko i Hureczko. Strefą wewnętrzną objęte jest częściowo tereny zabudowane 
tych miejscowości. 

Na obszarach objętych opisanymi wyŜej strefami ochrony pośredniej obowiązują 
ograniczenia w zagospodarowaniu i uŜytkowaniu terenów określone w powołanej decyzji 
Wojewody Przemyskiego. WaŜność decyzji upływa z dniem 31 grudnia 2005 r. 

3.4 Grunty lewobrzeŜne nadsańskie miejscowości Torki stanowią obszar górniczy złoŜa kruszywa 
naturalnego ustanowiony decyzją Nr OŚ -7512/233/95 Wojewody Przemyskiego z dnia 
11.01. 1995 r. 
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•   Grunty starorzecza Sanu pomiędzy miejscowościami Hurko i Hureczko stanowią obszar 

górniczy złoŜa kruszywa naturalnego „Hureczko" utworzony decyzją Nr OŚ- IV 
7512/182/96 Wojewody Przemyskiego z dnia 31.01.1997 r. 

Obszary powyŜsze podlegają przepisom prawa geologicznego i górniczego. 
 
W obszarze dolnej terasy zalewowej rzeki San na gruntach miejscowości Leszno i Torki 

występują złoŜa Ŝwirów i pospółek o udokumentowanych zasobach. 
• Eksploatacja złóŜ surowców mineralnych powinna być prowadzona w sposób 

racjonalny z maksymalnym ograniczeniem powierzchni wyrobisk , przy 
prowadzeniu sukcesywnej ich rekultywacji oraz z zastosowaniem technologii 
zapobiegających ujemnym wpływom na środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem 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 WzdłuŜ rzeki San oraz nielicznych potoków o stałym przepływie biegnących przez tereny 
zabudowane i projektowane do zabudowy wyznacza się korytarze 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 potoków. 

Korytarze ekologiczne wyznacza się celem zapewnienia równowagi biologicznej w pasach 
pomiędzy ciekami wodnymi i wodami a otaczającym terenem oraz dla zapewnienia 
swobodnego dostępu do cieków i rzeki -umoŜliwienia powszechnego korzystania zwód. 
Korytarze ekologiczne mają równieŜ na celu umoŜliwienie wykonywania robót remontowych 
administratorom cieków. 
• Na terenach korytarzy ekologicznych: 

• moŜe znajdować się dowolna zieleń nieurządzona i urządzona oraz uprawy polowe, 
• nie naleŜy lokalizować jakiejkolwiek zabudowy trwałej, 
•   moŜliwe jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej podziemnej i jej urządzeń 

bezpiecznych ekologicznie, jeŜeli brak jest moŜliwości ich lokalizowania poza terenem 
korytarza. 

3.7. Na obszarze gminy znajdują się tereny o wartościach przyrodniczych podlegające ochronie na 
mocy ustawy o ochronie dóbr kultury. Są to zachowane w róŜnym stanie parki zabytkowe 
dawnych zespołów dworskich w miejscowościach: 

• Medyka  - park zespołu dworskiego (krajobrazowy), 
• Hurko  - park zespołu dworskiego (krajobrazowy), 
• Hureczko         - park zespołu dworskiego 

Wszystkie wymienione obiekty i tereny ujęte są w rejestrze zabytków i objęte strefą „A" 
pełnej ochrony konserwatorskiej oraz strefą „K" ochrony krajobrazu (vide pkt. 4 tekstu - 
Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury). 

3.8 W obszarze gminy występują licznie pomniki przyrody - 39 drzew pomnikowych (dęby, jesiony, 
platany, kasztanowce). 
Większość drzew pomnikowych występuje w ogrodach i parkach podworskich (vide pkt. 3.7 
tekstu) w miejscowościach: 
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Medyka - 20 sztuk, 
Hurko - 8 sztuk, 
Hureczko - 5 sztuk, 
Siedliska- 4 sztuki, 
Torki - 1 sztuka, 
Leszno - 1 sztuka. 
 

Drzewa pomnikowe objęte są ochroną i mogą być przedmiotem zaintere 
sowania turystycznego. Wymagają one pielęgnacji oraz opatrzenia tabliczkami 
informującymi o objęciu ich ochroną prawną. 
Szczegółowy wykaz drzew pomnikowych z opisem i lokalizacją zawierają plansze w części 
Uwarunkowania rozwoju - Dokumentacja przyrodnicza obszaru gminy. 

3.9 Na obszarze gminy, w miejscowości Jaksmanice, znajduje się obiekt o wartości przyrodniczej 
podlegający indywidualnej ochronie. Jest to rezerwat fauni-styczny „Skarpa Jaksmanicka" o 
pow. 1,93 ha uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 9 października 1995 r. (MP Nr 5, póz. 78). Przedmiotem ochrony jest 
kolonia lęgowa Ŝołny. 

3.10 Ład przestrzenny, jako jeden z celów zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej, 
jest istotnym elementem kształtowania krajobrazu, który w obszarze gminy Medyka posiada 
w przewadze antropogeniczny charakter z zachowanymi obiektami kulturowymi i 
przyrodniczymi o znaczeniu historycznym (vide pkt 3.7, 3.8 oraz pkt 4 tekstu). 
Występujące w części południowej gminy lasy zajmuję zaledwie 0,8 % powierzchni gminy. 
O krajobrazie gminy Medyka decydują przede wszystkim obszary zabudowane wraz z 
infrastruktura techniczną i komunikacją oraz otwarte obszary rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 
Najintensywniejszy rozwój zainwestowania będzie następował w miejscowościach Hureczko, 
Torki i Leszno, zaś szczególnie w miejscowości gminnej Medyka. Pozostałe miejscowości, 
pomimo wnioskowanych terenów osiedleńczych, nie będą intensywnie rozbudowywane. 
Mając na uwadze potrzebę kształtowania krajobrazu obszarów zabudowanych i 
projektowanych do zabudowy, a takŜe obszarów rolniczych, zaleca się: 
• dostosowywanie architektury nowowznoszonych budynków i obiektów, niezaleŜnie od ich 

przeznaczenia, do skali i charakteru krajobrazu w bliskim otoczeniu i w oglądzie 
szerszym, 

• dbałość o estetykę architektury zabudowy w zakresie brył budynków, detali i kolorystyki 
elewacji, 

• ograniczenie wysokości budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
pozarolniczej i w siedliskach rolniczych do dwóch maksymalnie kondygnacji 
nadziemnych z uŜytkowym poddaszem, w zabudowie wielorodzinnej do trzech 
kondygnacji. 

• upowszechnienie stosowania w budynkach, niezaleŜnie od ich prze- znaczenia, dachów 
półstromych i stromych o spadkach w granicach 30-45 °. Zalecenie to dotyczy równieŜ 
przebudów istniejących budynków dokonywanych w ramach ich remontów i 
modernizacji, 

• wprowadzanie zieleni wysokiej i niskiej ozdobnej towarzyszącej zabudowie , w tym zieleni 
zimozielonej izolacyjnej zabudowę od dróg, 

• dbałość o estetykę małej architektury oraz ogrodzeń posesji. 
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Ponadto zaleca się: 
• w zakresie urządzeń liniowych systemów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 

rozdzielczych i przyłączeniowych stosowanie rozwiązań kablowych doziemnych, 
• w zakresie krajobrazu otwartych przestrzeni rolniczych utrzymanie i ochronę występującej 

tamŜe zieleni śródpolnej oraz wprowadzanie nasadzeń szpalerowych wzdłuŜ dróg polnych 
i w miedzach. 

3.11 W obecnej strukturze zagospodarowania obszaru gminy Medyka nie występują elementy 
powodujące znaczące zagroŜenia w zakresie promieniowania niejo-nizującego oraz 
ponadnormatywnych drgań i hałasu. Kierunki rozwoju gminy zakładają utrzymanie 
powyŜszego stanu na jej obszarze. 

3.12 Problematykę ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego uwzględniają równieŜ 
inne zalecane w niniejszym Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 
Medyka, w szczególności dotyczące zagadnień infrastruktury technicznej. 
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4. KIERUNKI l ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY. 

Na obszarze gminy Medyka występują obiekty architektury i budownictwa, parki, cmentarze i 
stanowiska archeologiczne ujęte w rejestrze zabytków oraz ujęte w wykazie obiektów 
zabytkowych. 
Rejestr zabytków i wykaz obiektów podlegających ochronie zawarty jest w materiałach 
uwarunkowań rozwoju gminy Medyka niniejszego studium. Wszystkie te obiekty podlegają 
ochronie z mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Ochronie dóbr kultury i o muzeach (tekst 
jednolity -Dz. U. Nr 98 póz 1150 z dnia 10 grudnia 1999 r.). 
Wszelkie działania podejmowane na obiektach zabytkowych wymagają zezwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 21 ust. 1 ustawy). Ochrona konserwatorska polegać 
ma na zabezpieczeniu wartości istniejących oraz przywracaniu obiektom walorów, które uległy 
zniszczeniu. 
Celem zapewnienia właściwej ochrony istniejącej na obszarze gminy substancji zabytkowej 
wskazuje się następujące strefy jej ochrony w zaleŜności od rangi i rodzaju obiektu zabytkowego: 
• strefę „A" - pełnej ochrony konserwatorskiej. 

Strefa związana jest z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków 
oraz stanowiskami archeologicznymi. 

W obszarze gminy Medyka strefą „A" objęte są: 

• w miejscowości Medyka: 
• zespół dworski z parkiem krajobrazowym, 
• zespół kościoła parafialnego rzym.-kat. 
• boŜnica, 
• pozostałości zespołu zamkowego, 
• szkoła murowana z k. XIX w. 

• w miejscowości Torki : 
• cerkiew gr.-kat, 
• szkoła mur. z pocz. XX w., 
• karczma mur. z pół. 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 l „Salis Soglio", fort W XV 

„Borek", bateria sprzęŜona Xva „Borek" oraz drogi forteczne. 
• w miejscowości Jaksmanice: 

• zespół cerkwi gr.-kat. (obecnie kość, 
• kościół rzymsko-katolicki z XIX w. 
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• strefę „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 takŜe cmentarzy . 

• strefę „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 bezpiecznego zatrzymania pojazdu. 
Strefa „E" ochrony ekspozycji dotyczy obiektów zabytkowych obje tych strefą 
„A" pełnej ochrony konserwatorskiej. 

• strefę „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 powyŜsze naleŜy uwzględniać na kaŜdym 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 wcześniejsze decyzje państwowej słuŜby ochrony zabytków. 
Szczególnej uwagi wymaga uwzględnianie, w trakcie opracowania planów miejscowych oraz na 
etapie ich realizacji, stanowisk archeologicznych licznie występujących na obszarze gminy 
Medyka w terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania, a takŜe w obszarach 
rolnych. Dyslokację obiektów zabytkowych objętych strefami „A", „E" i „K" ochrony konser-
watorskiej oraz stanowisk archeologicznych zawiera Rysunek Nr 2 Studium. 



 14 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA l LE ŚNICTWA. 

5.1. Rolnictwo. 

Gmina typowo rolnicza posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju produkcji 
Ŝywności w róŜnych 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 naleŜy ukierunkowywać na: 
• uprawy roślin przemysłowych, 
• warzywnictwo i sadownictwo z uwagi na podmiejski charakter gminy i moŜliwości zbytu 

produktów zarówno świeŜych, jak i przechowywanych i przetworzonych. 
Stworzenie bazy przechowalniczo - przetwórczej wymaga nakładów finansowych, 
natomiast warunki terenowe, wyposaŜenie infrastrukturalne oraz wewnętrzne i zewnętrzne 
dogodne powiązania komunikacyjne drogowe i kolejowe są w gminie sprzyjające dla tego 
typu inwestycji. Dla inwestycji branŜy spoŜywczej mogą być przeznaczane tereny i 
obiekty po byłych uspołecznionych i państwowych strukturach gospodarki rolnej. 

• rozwój działu hodowlanego na bazie znacznych areałów uŜytków zielonych, 
• rolnictwo ekologiczne - produkcję „zdrowej Ŝywności". Dla rozwoju rolnictwa 

ekologicznego szczególnie wskazane są obszary w południowej części gminy w paśmie 
wzgórz łuczycko - jaksmanickich. 

• Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej podlegają ochronie i stanowią obszary wyłączone z 
wszelkiej zabudowy. 

• Na terenach rolnych połoŜonych w granicach Obszaru NajwyŜszej Ochrony (ONO) Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 „Dolina Przemyśl" obejmujących grunty wsi Leszno i 
Torki wskazane są ograniczenia w sposobie nawoŜenia gleb, stosowania środków ochrony 
roślin oraz rolniczego wykorzystania ścieków zawarte w dokumentacji hydrologicznej 
zbiornika. 

• Zasady prowadzenia gospodarki rolnej na gruntach połoŜonych przy granicy państwa regulują 
stosowne przepisy szczególne. 

• Instrumentem polityki przestrzennej w zakresie ochrony gruntów rolnych, poza wyłączonymi z 
zabudowy obszarami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jest, zastrzeŜona w punkcie 2 
niniejszego tekstu, wymagalność opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w trybie postępowania z o-chroną gruntów rolnych, dla terenów wskazanych 
w studium na cele nierolnicze 

5.2 Leśnictwo. 

Lasy występujące przygranicznie w części południowej gminy w znikomym areale posiadają 
funkcję ochronną nieprodukcyjną. Bardzo dobre gleby wysokich klas bonitacyjnych 
determinują moŜliwość przeznaczenia pod zalesienia gruntów rolnych w większym 
wymiarze. 
Wskazane w studium tereny do zalesień obejmują niewielkie areały gruntów przyleśnych 
charakteryzujących się przeciętną, w obrazie gminy, przydatnością rolniczą oraz grunty w 
obrębie terenów o predyspozycjach osuwiskowych. Wykazana w rysunkach studium granica 
polno - leśna oddziela tereny wskazane jako moŜliwe do zalesienia od terenów pozostałych, 
to jest terenów rolnych oraz istniejących i projektowanych terenów osiedleńczych. 
• Zalesianie gruntów powinno następować zgodnie z prowadzoną na bieŜąco polityką 

przestrzenną gminy i w zgodzie z przepisami obowiązującej ustawy o lasach. 
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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 naleŜy wykorzystywać 
rolniczo. 
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6. KIERUNKI l ZASADY ROZWOJU TURYSTYKI l REKREACJI.  

6.1 Występujące w gminie obiekty kulturowe o znaczeniu historycznym oraz przyrodniczym, w tym 
unikalne w skali regionu i kraju (forty twierdzy „Przemyśl"), są elementami atrakcyjnymi dla 
turystyki krajoznawczej, poznawczej i edukacyjnej.  

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

• Krajoznawcza turystyka zmotoryzowana posiada bardzo dobre warunki rozwoju na 
potrzeby zarówno mieszkańców miasta Przemyśla, jak i dla przyjezdnych z dalszych 
regionów kraju. 
Rozwinięta sieć drogowa pozwala na dotarcie do kaŜdego interesującego pod względem 
poznawczym obiektu na terenie gminy. 

• Bardzo dobre warunki rozwoju ma w gminie turystyka rowerowa i piesza, dla której 
wykorzystywać naleŜy przede wszystkim sieć dróg fortecznych przebiegających przez 
obszar gminy tranzytem. Drogi te stanowią juŜ od długiego czasu szlaki turystyczne 
wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia fortów twierdzy Przemyśl. Nowe szlaki 
powinny być wyznaczane dla pokazania pozostałych wartości przyrodniczych i 
kulturowych gminy. 

• Bardziej atrakcyjna krajobrazowo, południowa część gminy sprzyja rozwojowi 
agroturystyki wiąŜącej wypoczynek i rekreację z ekologicznym rolnictwem (zdrową 
Ŝywnością). 
Gospodarstwa agroturystyczne powinny być bazą dla turystyki krajoznawczej, pieszej, 
rowerowej i zmotoryzowanej w gminie. 

6.2 Istnieją w gminie warunki dla rekreacji letniej wykorzystującej rzekę San, zbiorniki wodne 
pourobkowe po eksploatacji złóŜ Ŝwiru oraz walory krajobrazowe terenów połoŜonych w części 
południowej w paśmie wzgórz łuczycko - jaksmanickich, których atrakcyjność podkreślają 
występujące tutaj liczne obiekty forteczne. Oferta w tym zakresie kierowana być winna przede 
wszystkim do mieszkańców pobliskiego miasta. Studium wskazuje tereny rekreacyjne w 
miejscowościach: 

     • Torki - wokół zbiornika wodnego pourobkowego, 
• Hurko - w zakolu rzeki San, 
• Jaksmanice - w kotlinie wzgórz łuczyko-jaksmanickich. 

Wskazane tereny wymagają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy 
zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Hurko i Torki połoŜonych w 
zasięgu wody powodziowej Q1 rzeki San naleŜy uwzględniać przepisy ustawy Prawo wodne, o 
których mowa w punkcie 2.2.3 i punkcie 9.6 niniejszego tekstu. 
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7. KIERUNKI ROZWOJU l 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) z zastosowaniem techniki barwnej dla 
wykazania ich podstawowego przeznaczenia. 

7.1 Zdecydowana większość terenów zabudowanych jak i wskazanych jako rozwojowe dotyczy 
obszarów osiedleńczych mieszkaniowych, w których strukturze, obok mieszkalnictwa, 
mieszczą się oraz mogą istnieć rozproszone usługi komercyjne a takŜe drobna produkcja i 
lokalna administracja. 
Naczelną zasadą gospodarki przestrzennej w terenach osiedleńczych powinno być 
eliminowanie z ich struktury kolizji międzyfunkcjonalnych poprzez stosowanie zakazu 
lokalizowania obiektów i funkcji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących 
pogorszyć stan środowiska w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych oraz 
stosowanie zasady ograniczania ewentualnego oddziaływania zewnętrznego funkcji poza-
mieszkaniowych do granic terenu własnego. 

7.2 Kierunki poŜądanych i zalecanych działań 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 modernizacyjne 

ograniczające lub eliminujące negatywne oddziaływanie na środowisko, 
• czasowe utrzymanie funkcji z docelową jej likwidacją i przeznaczeniem terenu 

na inne cele. 
Kierunki zalecanych działań w odniesieniu do konkretnych funkcji terenów obecnie 
zainwestowanych zawarte są w punkcie 1- „Tereny zabudowane - zasady zagospodarowania" 
legendy rysunku nr 1 Studium. 

7.3 W stosunku do terenów wykazanych w Studium jako rozwojowe (projektowane) powinna być 
stosowana zasada nadrzędności ich przeznaczenia podstawowego. Ewentualne funkcje 
uzupełniające nie powinny ograniczać w Ŝaden sposób moŜliwości wykorzystania danego 
terenu zgodnie z jego funkcją / przeznaczeniem podstawowym wskazanym w Studium. 
PowyŜszą zasadę naleŜy stosować i egzekwować w sporządzanych dla terenów rozwojowych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

7.4 Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zainwestowanych i wskazanych w 
Studium do zainwestowania. 
Przy lokalizowaniu budynków i obiektów oraz zagospodarowaniu terenów naleŜy 
uwzględniać: 
• normowe odległości od linii elektroenergetycznych (dotyczy wszelkich budynków), 
• określone przepisami szczególnymi odległości podstawowe od gazociągów wysokopręŜnych 

(dotyczy wszelkich budynków), 
• bezpieczne odległości od odwiertów eksploatacyjnych gazu ziemnego w wymiarze 50 m od 

otworów czynnych i 15 m od otworów zlikwidowanych ( dotyczy wszelkich budynków), 



 18 

• określone przepisami szczególnymi odległości 50 m od granic cmentarza do budynków 
mieszkalnych wyposaŜonych w instalację wodociągową i 150 m od granic cmentarza do 
ujęć wody indywidualnych (studnie) i grupowych (ujęcia głębinowe), 

• określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., 
nr 8, póz. 81) wartości progowe hałasu od dróg i linii kolejowych oraz innych źródeł 
hałasu w terenach mieszkaniowych i terenach re-kreacyjno-wypoczynkowych (załącznik 
do rozporządzenia - tabela A), 

• 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 połoŜonych wzdłuŜ drogi krajowej nr 28 (videpkt8.1 
tekstu), 

• izolowanie terenów osiedleńczych od dróg pasami zieleni, 
• uwarunkowania lokalizacyjne wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej 

obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych (vide punkt 3 tekstu). Ponadto w 
stosunku do zabudowy i zagospodarowania, a takŜe sposobu uŜytkowania terenów stosują się 
ograniczenia wynikające 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 zagospodarowaniu przestrzennym 
na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gminy Medyka 
Studium zaleca wykorzystanie terenów własności komunalnej w miejscowości Medyka 
wykazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
gminnej z roku 1998. jako tereny zabudowy wielorodzinnej. 

• Dla pozasamorządowych wspólnot mieszkaniowych moŜe być udostępniony kaŜdy z 
wskazanych w obszarze gminy terenów osiedleńczych przy zachowaniu ustalonych w 
Studium zasad polityki przestrzennej. 
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8. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI. 

8.1 Droga krajowa nr 28 klasy GP. 

Droga krajowa nr 28 wymaga zapewnienia rezerwy terenu na pas drogowy o szerokości 
wynikającej z ustawy o drogach oraz art. 6, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. U. Nr 43 póz. 430 z 1999 r). 
• Rezerwa terenu na pas drogowy uwzględniać powinna ścieŜki rowerowe na całej jej 

długości w przebiegu przez obszar gminy. 
• Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla drogi krajowej nr 28 - 

minimum 50 m, 
• Tereny zabudowane i projektowane do zabudowy jako rozwojowe połoŜone wzdłuŜ drogi 

powinny być obsługiwane komunikacyjnie przez sieć dróg serwisowych włączonych 
do drogi krajowej w miejscach wskazanych przez zarząd drogi oraz izolowane od niej 
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 pełnią funkcje dróg zbiorczych klasy „Z" i 
lokalnych klasy „L". 

• Droga nr 552 Radymno-Chałupki Medyckie klasy „Z" o długości 8,743 km w granicach 
gminy Medyka. 
Droga o znaczeniu ponadlokalnym, o funkcji drogi przygranicznej rokado-wej, wiąŜąca 
drogowe przejścia graniczne w Medyce i w Korczowej (w gminie Radymno). Droga 
wymaga wyznaczenia pasa drogowego na całej trasie z uwzględnieniem bezpiecznego 
ruchu rowerowego i wydzielenia ruchu pieszego w terenach zabudowanych i 
projektowanych do zabudowy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu na 
drodze Studium wskazuje zmianę jej obecnego przebiegu przez miejscowości Torki i 
Leszno i wyznacza nową jej trasę z ominięciem tych wsi. Po zrealizowaniu drogi 
powiatowej po wskazanej trasie odcinki międzywęzłowe w terenach zabudowanych wsi 
Torki l Leszno zakwalifikowane być winny jako drogi gminne w klasie dróg lokalnych 
„L". Odcinek drogi nr 552 w przebiegu przez miejscowość Chałupki Medyckie   
powinien zostać zakwalifikowany jako droga gminna klasy L" 
JjŁ-    • 

• 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 
zabudowanych i projektowanych do zabudowy. 

• Droga nr 569 Hurko - Hureczko klasy „L" o długości 1,333 km wymaga wyznaczenia 
pasa drogowego na całej długości z uwzględnieniem bezpiecznego ruchu rowerowego i 
wydzielenia ruchu pieszego w terenach zabudowanych i projektowanych do zabudowy. 
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• 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 droga nr 569 oraz budowy ulepszonej nawierzchni na 
odcinku 0,900 km. Droga nr 571 Medyka-Granica Państwa klasy „L" o długości 2,483 km 
wymaga zabiegów, jak droga nr 569. Droga przebiega przez intensywnie zabudowane tereny 
miejscowości Medyka. 
• Droga nr 572 Hurko - Jaksmanice klasy „Z" o długości 4,118 km wymaga zabiegów, jak 
droga nr 569. Droga przebiega przez zabudowane tereny miejscowości Siedliska i 
Jaksmanice. Zachowanie parametrów drogi klasy „Z" w zakresie normatywnej szerokości 
pasa drogi w liniach rozgraniczających (20 m) jest wobec jej istniejącej obustronnej obudowy 
niemoŜliwe. Na odcinkach tych naleŜy przyjąć szerokość pasa drogi minimum 12 m jak dla 
drogi klasy „L". W przebiegu przez projektowane w Studium tereny budowlane naleŜy 
stosować szerokość pasa drogi w wymiarze normatywnym 

•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 nawierzchni nieulep-szonej i na odcinku drogi gruntowej. W 
zakresie szerokości pasa drogi naleŜy stosować zasadę, jak dla drogi nr 572. 
• Droga nr 575 Nehrybka - Jaksmanice klasy „Z" o długości 0,800 km w granicach gminy 
Medyka. Droga wymaga wyznaczenia normatywnego pasa z uwzględnieniem bezpiecznego 
ruchu rowerowego oraz budowy twardej ulepszonej nawierzchni. 

Dla dróg powiatowych naleŜy ustalić pas drogowy o szerokościach w liniach rozgraniczających : 
• dla dróg klasy „Z" - minimum 20 m, z uwzględnieniem wskazań określonych wyŜej dla 

drogi nr 572. 
• dla dróg klasy „L" - minimum 12 m. 

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 zróŜnicowany - od dróg o 
nawierzchni twardej ulepszonej po drogi o nawierzchni gruntowej. 
Drogi gminne ustanowione są Zarządzeniem Nr 14 Wojewody Przemyskiego z dnia 20 marca 
1997 r. i uzupełniają układ dróg nadrzędnych opisanych w punktach 8.1 i 8.2 tekstu 
obsługując bezpośrednio zabudowę wsi jako drogi dojazdowe oraz tworząc powiązania 
pomiędzy miejscowościami. 
• Wszystkie drogi gminne wymagają wyznaczenia pasów drogowych o szerokości minimum 

10 m z uwzględnieniem potrzeby wydzielenia   poboczy dla ruchu pieszego i rowerowego. 
Drogi gruntowe wymagają budowy twardych nawierzchni. 

• W miarę zabudowy nowych, projektowanych w Studium, terenów osiedleńczych naleŜy w 
trybie opracowania miejscowych planów zagospodarowania 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 naleŜy ustalać pasy drogowe o szerokościach w liniach 
rozgraniczających: 

• dla dróg klasy „L" - minimum 12 m, 

• dla dróg klasy „D" minimum 10 m. 
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8.4 ŚcieŜki rowerowe. 

Celem stworzenia warunków bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego na obszarze gminy 
naleŜy : 
• zapewnić jedno- lub dwustronne ścieŜki rowerowe przy drodze krajowej nr 28 i 

wszystkich powiatowych co najmniej w ich przebiegu przez tereny 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 ścieŜek rowerowych od jezdni poza rowy przydroŜne lub poza pas 
drogowy. 

• uwzględniać przy lokalizowaniu ścieŜek rowerowych lokalne warunki przestrzenne danej 
drogi i terenów do niej przyległych połoŜonych poza pasami drogowymi oraz stopień 
nasilenia ruchu na drogach. 

8.5 Miejsca postojowe (parkingi). 

Potrzeby parkowania naleŜy 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 naleŜy stosować zasadę 
zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego czasowego (poza garaŜem) w 
granicach własnej działki jednorodzinnej lub siedliskowej rolniczej oraz co najmniej 
jednego miejsca postojowego na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej. 
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9. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ l GO SPODARKI 
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 systemowej GPZ 
w śurawicy) oraz sieć linii napowietrznych SN zasilających system stacji 
transformatorowych SN/NN rozmieszczonych w terenach zurbanizowanych. 
• Linie 110 kV przebiegają nad terenami rolnymi wskazanymi w Studium 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 naleŜy przebudowywać sukcesywnie linie SN 

istniejące i budować nowe w systemie kablowym doziemnym. 
• Sieć stacji transformatorowych jest wystarczająca dla obsługi dotychczasowego 

zainwestowania. 
Dla projektowanych terenów zainwestowania i intensyfikacji zabudowy 
dotychczasowych terenów zainwestowanych naleŜy zwiększyć ilość stacji. 

• Podłączenia niskiego napięcia naleŜy realizować w systemie kablowym doziemnym. 
• Dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby indywidualne i lokalne zaleca się 

wykorzystywanie odnawialnego źródła energii - wiatru. Budowa siłowni wiatrowych 
wymaga miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

9.2. Zaopatrzenie w gaz. 
•   Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć średniopręŜną gazu ziemnego z 

zasilaniem dostępnych z sieci nieruchomości. Sieć gazowa zasilana jest ze dwóch 
stacji redukcyjno - pomiarowych II. stopnia zlokalizowanych w miejscowościach 
Medyka i Hurko. 

• Zabudowa nowych terenów wymagać będzie rozwinięcia sieci gazowej średniego 
ciśnienia odpowiednio do zasięgu obsługi i rozbioru gazu. 

9.3 Ciepłownictwo. 
•   Scentralizowanym systemem zaopatrzenia w ciepło dysponuje na obszarze szarŜe 

gminy Zakład Przeładunkowy PKP Scentralizowany systemy gospodarki cieplnej z 
własną kotłownią posiada ponadto zakład rolny w Medyce. 
PowyŜsze jednostki produkują ciepło dla potrzeb własnych i stan ten będzie 
utrzymany. 

•   Struktura osiedleńcza gminy nie sprzyja centralnemu zaopatrzeniu w ciepło. Potrzeby 
w tym zakresie naleŜy realizować poprzez źródła dostawy indywidualnej przyjazne 
środowisku z zaleceniem spalania gazu ziemnego i ekologicznych olejów opałowych, 
a takŜe poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii - biomasy, biogazu 
oraz energii słonecznej. 
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9.4 Zaopatrzenie w wodę. 
Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć wodociągową. 
Sieć zasilana jest z ujęć lokalnych głębinowych oraz z wodociągu miasta 

Przemyśla. 
• ujęcie głębinowe w Jorkach zasila wodociąg grupowy zaopatrujący w wodę 

miejscowości Medyka, Torki i Leszno. 
• miejscowości; Hureczko, Hurko, Siedliska i Jaksmanice zaopatrywane są w wodę z 

wodociągu miasta Przemyśla. 
• Infrastruktura kolejowa posiada własne powierzchniowe ujęcie wody na 

Sanie w Hurku. 
Ujęcia głębinowe w lorkach oraz ujęcie powierzchniowe na Sanie w Hurku posiadają 
pozwolenia wodno-prawne na pobór wody oraz ustanowione strefy ochronne (vide pkt. 
3.3 tekstu). Opisany system zaopatrzenia w wodę pozostanie bez zmian. Wydajność 
źródeł zaopatrzenia zapewnia dostawę wody dla wszystkich 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 - mechaniczna w 
Chałupkach Medyckich o przepustowości zapewniającej przyjęcie ścieków sanitarnych 
z miejscowości Torki i Leszno, co wymaga budowy ciągów kanalizacyjnych. 

• Miejscowości Hurko, Hureczko, Siedliska i Jaksmanice połoŜone w części zachodniej 
gminy odprowadzać będą ścieki sanitarne do miejskiej oczyszczalni ścieków w 
Przemyślu zgodnie z opracowanym programem kanalizacji tych miejscowości. 

•   Rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacyjnych powinna 
uwzględniać nowe tereny wskazane do zainwestowania we wszystkich 
miejscowościach gminy. 

•   Wody opadowe z terenów naraŜonych na zanieczyszczenie (tereny dróg, parkingów, 
placów i innych terenów trwale utwardzonych) po oczyszczeniu mogą być 
odprowadzane do gruntu lub do stałych cieków wodnych na warunkach określonych 
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne i dotyczącymi ochrony ziemi oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń 

9.6 Gospodarka wodna. 

• Rzeka San z przepływem regulowanym przez zapory w Myczkowcach i Solinie 
prowadzi wody zarówno najniŜsze jak i najwyŜsze nie zagraŜając w powaŜnym stopniu 
zagospodarowaniu przestrzennemu gminy. W rysunkach nr 1 i nr 2 studium 
wyznaczone są obszary zagroŜone zalaniem wodami Q 1% rzeki San. W zasięgu wody 
powodziowej znajdują się otwarte obszary przestrzeni rolniczej wyłączone z 
zabudowy. Do zagospodarowania terenów zagroŜonych powodzią stosują się przepisy 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w szczególności zawarte w art. 83 ust. 1 
tej ustawy. 
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Obecne tereny osiedleńcze i tereny wskazane w studium do zainwestowania (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 zagroŜeń 
powodziowych. 

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

• pourobkowe ( po eksploatacji złóŜ surowców budowlanych) zbiorniki wodne powinny 
być zagospodarowywane na cele rekreacyjne (vide pkt 6 tekstu). 

9.7 Gospodarka odpadami. 

• Gospodarkę odpadami reguluje Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 
62, póz. 628). 

• Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (D. U. Nr 132 póz. 622) gmina Medyka ustala zasady gospodarki odpadami na 
swoim obszarze. Zasady te Studium przyjmuje jako podstawę do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

• Istniejące w miejscowości Siedliska miejsce składowania odpadów stałych z miejskiej 
oczyszczalni ścieków w Przemyślu (tzw. „pola lagunowe") powinny zostać 
zlikwidowane jako źródło zagroŜenia dla środowiska. W Studium teren ten wskazuje 
się jako rezerwę dla przyszłego powiększenia projektowanego w sąsiedztwie gminnego 
składowiska odpadów komunalnych. 

• W gminie brak jest urządzonego składowiska odpadów komunalnych. Na mocy 
porozumienia międzygminnego odpady wywoŜone są poza obszar gminy na 
składowisko odpadów w gminie Radymno. Gmina posiada ustaloną formalnie 
prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego (uchwała  nr 
XXXV/24Ó/98 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 1998 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Przemyskiego Nr 16 póz. 239 z 1998 r.) lokalizację gminnego składowiska odpadów 
komunalnych na gruntach miejscowości Siedliska w sąsiedztwie opisanych wyŜej „pól 
lagunowych". Lokalizacja ta wykazana jest w Studium i utrzymana. 

• Odpady komunalne powinny być gromadzone w szczelnych pojemnikach na terenie ich 
wytwórców lub z zastosowaniem systemu kontenerowego i usuwane na zasadach 
obowiązujących w gminie. 
Gromadzenie i usuwanie odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności 
usługowej i produkcyjnej, w tym odpadów niebezpiecznych, powinno być 
rozwiązywane indywidualnie w sposób zabezpieczający środowisko przed 
zanieczyszczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
szczególnymi. 

• Struktura wytwarzanych odpadów pozwala na wydzielenie z nich materiałów wtórnych 
(papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale). Odbiór odpadów powinien odbywać się 
selektywnie, co wymaga wprowadzenia na obszarze gminy zasady ich segregacji w 
miejscu wytwarzania i stworzenia systemu odbioru materiałów wtórnych. 

• Gospodarka odpadami wymaga stałej aktualizacji i bieŜącego korygowania celów i 
instrumentów polityki przestrzennej w dostosowywaniu do zmian w ustawodawstwie. 
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9.8 Telekomunikacja. 

Istniejące urządzenia sieciowe oraz maszty nadawcze i przekaźnikowe nie kolidują z 
zagospodarowaniem przestrzennym oraz nie wpływają istotnie na środowisko 
przyrodnicze. 
• Budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza terenami zainwestowania jest 

moŜliwa w trybie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
• Przy lokalizowaniu urządzeń przekaźnikowych nadawczo-odbiorczych w terenach 

zainwestowanych i projektowanych do zainwestowania (maszty telefonii komórkowej 
itp.) naleŜy uwzględniać przepisy i normy dotyczące ochrony środowiskaprzed 
promieniowaniem niejonizującym. 

9.9    Zadania obrony cywilnej. 

W zagospodarowaniu przestrzennym gminy realizowanym w trybie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego naleŜy 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, 
• moŜliwe 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 publicznych z działaniami 
podmiotów prywatnych. 
W realizacji polityki przestrzennej gminy, w kaŜdym jej aspekcie, uwzględniać naleŜy 
potrzeby obronności kraju zarówno w czasie pokoju (prowadzenie akcji ratowniczych), jak i 
w warunkach zagroŜenia i wojny. 

Studium wskazuje następujący zakres polityki przestrzennej w gminie Medyka: 

• Polityka lokalizacyjna naleŜąca do kompetencji samorządu gminy. 

Kierunki rozwoju gminy Medyka wymagające polityki lokalizacyjnej to przede 
wszystkim : 
• budownictwo osiedleńcze jedno- i wielorodzinne, 
• budownictwo produkcyjno - składowe i usługowe, w szczególności powiązane z 

drogowym przejściem granicznym, 
• budownictwo rekreacyjno-letniskowe, 

Wskazane w Studium na powyŜsze cele obszary są znaczne, ich wykorzystywanie 
następować będzie przez długi okres czasu. Zadaniem polityki lokalizacyjnej jest ustalenie 
kolejności zajmowania poszczególnych terenów z uwzględnieniem zasad: 

• zachowania ładu przestrzennego, 
• zrównowaŜonego rozwoju, 
• racjonalnego wykorzystania dla celów inwestycyjnych rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej. 
Instrumentami polityki lokalizacyjnej powinny być przede wszystkim sporządzane w 
odpowiedniej kolejności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Kolejność sporządzania planów miejscowych dla nowych terenów zainwestowania wynikać 
powinna z charakteryzujących je uwarunkowań ekonomicznych i technicznych. 
Partnerem w realizacji polityki lokalizacyjnej powinno być społeczeństwo oraz 
zainteresowani władający nieruchomościami. 



Polityka w zakresie obrotu nieruchomościami. 

Struktura własności gruntów wskazuje, Ŝe w posiadaniu gminy pozostaje stosunkowo niewielka 
część nieruchomości, przez co nie moŜe ona występować w roli regulatora rynku w zakresie 
obrotu nimi. 
Instrumentem polityki w zakresie obrotu nieruchomościami moŜe być polityka podatkowa, 
czynnikiem zaś regulującym rynek kolejność opracowywania planów zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów. 
Dla realizacji celów publicznych naleŜy w stopniu maksymalnym zachowywać 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 systemów kanalizacyjnych dla miejscowości ich pozbawionych z uwzględnieniem 
terenów planowanych do zainwestowania, 

• rozbudowy systemów wodociągowych dla wszystkich istniejących i planowanych terenów 
zurbanizowanych, 

•   rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej dla projektowanych terenów osiedleńczych, 
• 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 bezpieczeństwa wszystkich ich uŜytkowników, w 
tym budowy obejścia w ciągu drogi powiatowej nr 552 terenów zurbanizowanych 
miejscowości Torki i Leszno, 

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

•  budowy i rozbudowy obiektów produkcyjnych, składowych   i usługowych 
dających nowe miejsca pracy. 

Polityka inwestycyjna polegać powinna głównie na finansowaniu przedsięwzięć i poszukiwań 
źródeł finansowania. 
•  Dla realizacji uzbrojenia wodociągowo - kanalizacyjnego oprócz angaŜowania środków 

własnych samorządu gminnego źródeł finansowania naleŜy poszukiwać w dopłatach 
celowych ze strony społeczeństwa oraz poprzez pomoc zewnętrzną funduszy krajowych i 
zagranicznych. 

•   Zasady finansowania budowy i rozbudowy sieci gazowych i elektroenergetycznych określa 
prawo energetyczne. 

•   Modernizacja drogi krajowej i dróg powiatowych naleŜy do zarządów tych dróg, lecz tylko w 
zakresie podstawowych ich funkcji, to jest prowadzenia ruchu zewnętrznego. 
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 naleŜy do zadań własnych gminy. 

•   Budowa i rozbudowa obiektów tworzących nowe miejsca pracy , pomimo, Ŝe nie naleŜy do 
zadań własnych gminy, powinna być przez samorząd gminy inicjowana i wspierana 
odpowiednią polityka podatkową. 
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• Polityka zarządzania przestrzenią. 

Polityka zarządzania przestrzenią gminy Medyka powinna polegać na właściwym 
typowaniu obszarów i kolejności sporządzania dla nich miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zgodzie z instrumentami polityki lokalizacyjnej i 
polityki w zakresie obrotu nieruchomościami. Sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego naleŜy do zadań własnych gminy z finansowaniem 
równieŜ przez inne podmioty wymienione w ustawie o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

• Polityka w zakresie ochrony środowiska i wartości kulturowych. 

Do podstawowych zadań gminy w zakresie polityki ochrony środowiska i wartości 
kulturowych naleŜy: 
• Respektowanie przepisów prawnych i zasad zagospodarowania terenów połoŜonych w 

obrębie: 
• obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 429 „Dolina Przemyśl" oraz 

znajdujących się w zasięgu stref ochrony zbiornika, 
• stref ochrony sanitarnej pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej powierzchniowego 

ujęcia wody na rzece San dla stacji kolejowej Medyka, 
•   rezerwatu faunistycznego „ Skarpa Jaksmanicka" w Jaksmanicach. 

•   Ochrona powietrza poprzez modernizowanie istniejących urządzeń grzewczych, 
stosowanie zautomatyzowanych źródeł ciepła o technologiach i parametrach 
odpowiadających obowiązującym normom i przepisom z zakresu ochrony 
środowiska, wykorzystywanie paliw ekologicznych nie pogarszających stanu 
środowiska oraz propagowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
(biomasy, biogazu, energii wiatru oraz en. słonecznej) do ogrzewania i produkcji 
energii elektrycznej na potrzeby indywidualne i lokalne. 

• Ochrona naturalnego stanu korytarzy ekologicznych. 
•  Rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej z 

doprowadzeniem wszystkich ścieków sanitarnych do urządzeń oczyszczających. 
• Uwzględnianie zasad i przepisów prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury w 

realizacyjnych procesach budowlanych w odniesieniu do obiektów i terenów objętych 
ochroną konserwatorską, w tym występujących licznie na obszarze gminy stanowisk 
archeologicznych. 

•   Wyznaczanie i oznakowywanie tras i szlaków turystyki krajoznawczej edukacyjnej 
powiązanych z występującymi w obszarze gminy, podlegającymi ochronie, obiektami 
zabytkowymi i przyrodniczymi. 

•  W zakresie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej ograniczanie do minimum, w 
trybie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
zajmowania na cele inwestycyjne gruntów rolnych. 

Do zadań polityki w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury naleŜy równieŜ prowadzenie 
stosownej do problematyki zagadnienia działalności edukacyjnej społeczeństwa. 


