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I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hureczko w gminie 

Medyka. 

 
1. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 199) przeprowadzono analizę zasadności 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Hureczko w gminie Medyka. 

Postulowany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszar obejmuje granicami w zasadzie całą miejscowość Hureczko położoną w części 

zachodniej gminy Medyka granicznie do miasta Przemyśla. Granice obszaru planu 

pokrywają się z granicami miejscowości/sołectwa z wyłączeniem dwóch obszarów 

objętych prawomocnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; mpzp 

„Hureczko B-21 (obszar 2,80 ha) i mpzp „Hureczko I” (obszar 35,00 ha). Od północy,  

zachodu  i częściowo południa granice miejscowości/planu pokrywają się z granicami 

administracyjnymi gminy i przebiegają wzdłuż rzeki San i łącznicy kolejowej towarowej 

Żurawica - Medyka.  Hureczko z uwagi na swoje położenie w stosunku do miasta, dobre z 

nim skomunikowanie oraz wyposażenie w infrastrukturę techniczną jest przedmiotem 

zainteresowania mieszkańców miasta dla osiedlania się.  Ta tendencja obserwowana jest 

szczególnie w okresie ostatnich lat i uwidacznia się wzmożonym nabywaniem 

gruntów/działek oraz realizacją zabudowy jednorodzinnej, o ile jest to możliwe w trybie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albowiem grunty 

miejscowości Hureczko charakteryzują się dużym udziałem klas I÷III, których 

przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  może  nastąpić wyłącznie  w drodze zgody 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielanej w trybie sporządzenia planu miejscowego.      

Miejscowość Hureczko coraz wyraźniej pełni funkcję sypialni miasta.  To wzrastające 

zainteresowanie Inwestorów, wydane już decyzje pozwolenia na budowę oraz bariery dla 

inwestowania w postaci klas gruntów wskazują na konieczność przystąpienia do 

sporządzenia mpzp.  

 

Proponowana granica opracowania planu miejscowego przedstawiona została na 

załączniku  graficznym do analizy  - mapie w skali 1:10 000.  Obszar objęty analizą 

zajmuje powierzchnię ok. 233 ha. 
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2. Elementami składowymi analizowanego obszaru są m.in.: 

- tereny osiedleńcze - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna 

z towarzyszącą rozproszonymi  usługami komercyjnymi (handel), 

- zabudowa usług publicznych (szkoła), 

- zabudowa usługowa sakralna i kościelna, 

- cmentarz komunalny,  

- zabudowa przemysłowo-składowa, 

- obszar górniczy złóż surowców budowlanych, 

- obszar górniczy gazu ziemnego ‘Przemyśl”, 

- wody płynące i stojące, 

- istniejący układ dróg, 

- tereny rolnicze uprawowe, 

3. Sytuacja planistyczno – prawna 

- Analizowany obszar graniczy od południa z obowiązującym, uchwalonym 

Uchwałą Nr  XXII/158/96 Rady Gminy Medyka z dnia 20.12.1996 r.  r. mpzp 

„Hureczko B-21” dla obszaru 2,80 ha (teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej)  i od północy z uchwalonym  Uchwałą Nr XXXI/193/13 Rady 

Gminy Medyka z dnia 07.05.2013 r. mpzp „Hureczko I” dla obszaru 35,0 ha 

(obejmuje również teren odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego).  

4. Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Hureczko pozwoli na: 

            -    określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

            -    określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

            -    określenie  zasad ochrony środowiska, przyrody i kształtowania krajobrazu, 

            - określenie parametrów  i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów, 

            - określenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie ustalonych  na podstawie odrębnych przepisów, 

             -    określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

 -   określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji                  

i infrastruktury technicznej, 

 -  stworzenie podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych na 

ww. obszarze, w tym uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

klas I-III na cele nierolnicze. 
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II. Analiza zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości 

Hureczko z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Medyka. 

 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 199) przeprowadzono analizę stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Hureczko z ustaleniami Studium uwarunkowań                          

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Medyka. 

2. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Medyka w analizowanym obszarze występują następujące tereny funkcjonalne: 

a) tereny osiedleńcze mieszkaniowe z usługami rozproszonymi istniejące adaptowane, 

b) projektowane tereny osiedleńcze mieszkaniowe z usługami rozproszonymi,  

c) tereny usług publicznych istniejących adaptowanych, 

d) projektowane tereny rekreacyjno-letniskowe, 

e) tereny przemysłu - adaptowane - z ukierunkowaniem na eliminację negatywnego 

wpływu na środowisko, 

f) obszar górniczy złóż surowców budowlanych, 

g) obszar górniczy gazu ziemnego „Przemyśl”  z urządzeniami eksploatacji gazu 

(odwierty gazowe, gazociągi wysokiego ciśnienia), 

h) tereny wód otwartych,  

i) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

j) drogi klasy zbiorczej (powiatowe), 

k) droga klasy lokalnej (gminne). 

Wszystkie powyższe tereny funkcjonalne zostaną w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko zachowane przy 

uwzględnieniu  m. innymi zapisu  punktu 7 części tekstowej Studium „Kierunki rozwoju              

i zasady zagospodarowania dotyczące obszarów zainwestowania .”    

W stosunku do terenów zabudowanych oraz terenów rozwojowych Studium ustala, co 

następuje (wypis z tekstu Studium str. 19 pkt 7, podpunkty 7.1 ÷  7.4): 

1.1 7.1   Większość terenów zabudowanych jak i wskazanych jako rozwojowe dotyczy 

obszarów osiedleńczych mieszkaniowych, w których strukturze, obok 
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mieszkalnictwa, mieszczą się oraz mogą istnieć rozproszone usługi komercyjne                  

a także 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 pozamieszkaniowych do granic terenu własnego. 

       7.2     Kierunki pożądanych 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 żaden sposób 

możliwości wykorzystania danego terenu zgodnie z jego funkcją / przeznaczeniem 

podstawowym wskazanym w Studium. 

            Powyższą zasadę należy stosować i egzekwować w sporządzanych dla terenów 

rozwojowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

       7.4    Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zainwestowanych i wska-

zanych w Studium do zainwestowania. 

            Przy lokalizowaniu budynków i obiektów oraz zagospodarowaniu terenów należy 

uwzględniać: 

            - normowe odległości od linii elektroenergetycznych (dotyczy wszelkich budynków), 
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       - określone przepisami szczególnymi odległości podstawowe od gazociągów wyso-

koprężnych (dotyczy wszelkich budynków), 

       -  bezpieczne odległości od odwiertów eksploatacyjnych gazu ziemnego w wymiarze  

50  m  od  otworów  czynnych  i  5 m od otworów zlikwidowanych (dotyczy 

wszelkich budynków), 

       - 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 grupowych (ujęcia 

głębinowe), 

       -  określone w przepisach szczególnych dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

powodowanego przez drogi i linie kolejowe oraz przez inne obiekty 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 konserwatorskiej  

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. 

 

2. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że planowane zagospodarowanie 

obszaru miejscowości Hureczko  należy uznać za zgodne z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Medyka. 
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III. Materiały geodezyjne niezbędne do sporządzenia planu. 

 

Dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru miejscowości Hureczko zostały przygotowane i zostaną wykorzystane 

następujące, aktualne na marzec 2015 r.  materiały geodezyjne pochodzące z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę 

Przemyskiego: 

- mapa zasadnicza miejscowości Hureczko z elementami mapy ewidencji gruntów  

miejscowości Hureczko w skali 1:2000 w formie papierowej i elektronicznej, 

- mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000 w formie papierowej.   

 

IV. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych. 

 

1. Opracowanie planu obejmie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Wykonane zostaną:  

-    opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. 

U., Nr 155 z 2002 r. poz.1298),  

      -   prognoza oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), 

- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

V. Wnioski 

 

      Po przeprowadzeniu analizy, uznaje się za zasadne przystąpienie do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości 

Hureczko w gminie Medyka . 


