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Wstęp 

 

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Gminy Iwonicz-Zdrój zgodnie z wymogami 

z art.32 ust.1 i 2  Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)  w brzmieniu: 

„Art.32.  1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia 

postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich 

sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w 

rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 – 3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie 

sporządzania lub zmiany planu miejscowego. 

Wójt, Burmistrz albo Prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których 

mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej w rozumieniu art. 8, komisji 

urbanistyczno – architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku 

uznania ich za nieaktualne, w całości lub części, podejmuje działania, o których mowa w art. 

27”. 

 Analiza i ocena realizacji planów miejscowych oraz wydanych decyzji obejmuje okres 

od 2010 roku do września 2014 roku . W analizie wykorzystano rejestry decyzji Burmistrza 

Gminy , o których mowa w art. 57 ust 1 – 3 i art. 67 w/w ustawy oraz Statut Uzdrowiska 

Iwonicz-Zdrój uchwalony uchwałą Nr XXIX/24/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 

dnia 30 czerwca 2009 r. 
 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
 

Gmina posiada „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  

Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój" uchwalone uchwałą Nr XL/336/2002 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 8 października 2002 roku. 

Podstawę formalną oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

stanowiły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy. 

W czasie obecnej kadencji Rady Miejskiej obowiązywały następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego : 

• opracowane od 01.01. 1995 r zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r o 

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami  

w tym Dz. U. z 1999 Nr. 15 poz.139 ) tj: 

o  „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa 

Mieszkaniowego i Usługowego Iwonicz 1 w gminie Iwonicz-Zdrój" uchwalony 

uchwałą Nr XXXV/238/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 



 

 

1997 roku o powierzchni 282,8 ha; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa 

Mieszkaniowego i Usługowego Lubatowa 1 w gminie Iwonicz-Zdrój" uchwalony 

uchwałą Nr XXXV/239/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 

1997 roku o powierzchni 194,1; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa 

Mieszkaniowego i Usługowego Lubatówka 1 w gminie Iwonicz-Zdrój" uchwalony 

uchwałą Nr XXXV/240/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 

1997 roku o powierzchni 71,2 ha; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Trasy Unii Elektro-

energetycznej 400 kV Krosno - Iskrzynia - Lemesany (Słowacja) we wsiach Iwo-

nicz, Lubatówka, Lubatowa w gminie Iwonicz-Zdrój" uchwalony uchwałą Nr 

XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września 1996 roku o 

powierzchni 87,2 ha;  

o  „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Trasy Linii Elektro-

energetycznej 110 kV Iskrzynia - GPZ Iwonicz w miejscowości Iwonicz, gmina 

Iwonicz-Zdrój" uchwalony uchwałą Nr XXXVy241/97 Rady Miejskiej w 

Iwoniczu Zdroju z dnia 16 lipca 1997 roku o powierzchni 7,2 ha; 

• opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 27 .03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz. U. Nr. 80 poz. 717  z późn, zm ) j.: 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój" 

uchwalony uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 

13 lutego 2006 roku o powierzchni 627,5 |ha obejmujący całe miasto Iwonicz-

Zdrój w granicach administracyjnych; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz 1/1" uchwalony 

uchwałą Nr XXXVI/335/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 

2006 roku o powierzchni 7,0  ha; 

o  „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz 2" uchwalony 

uchwałą Nr XXXVI/336/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 

2006 roku o powierzchni 11,3 ha; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz 3" uchwalony 

uchwałą Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 września 

2008 roku o powierzchni 29,0; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego  Iwonicz 4" uchwalony 

uchwałą Nr XXXVI/338/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 

2006 roku o powierzchni 0,4 ha; 

o „Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego  Iwonicz 5" (przeznaczenia 

terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych) o powierzchni 28,0 ha  - plan ten 

przestał obowiązywać z chwilą uprawomocnienia się Miejscowego Planu 

Zagospodarowania  Przestrzennego  Iwonicz 7 uchwalonego 30 października 

2013. 

 



 

 

Zasięg przestrzenny obowiązujących planów przedstawiono na rysunku poniżej. 



 

 

Aktywność  inwestycyjna na podstawie wydanych wypisów i wyrysów z obowiązujących 

planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji warunkach zabudowy. 

 

W latach 2010 – 2014 (wrzesień) wydano łącznie 185 wypisów i wyrysów 

z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Rozkład przestrzenny 

przedstawiono poniżej: 

 

 

 



 

 

W tym samym czasie wydano łącznie 34 decyzji, w tym 3 decyzje celu publicznego, 

co przedstawiono na rysunku poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilość zamierzeń inwestycyjnych w latach 2010 – 2014 tj. łączna ilość wydanych 

wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 

219. Ilość ujętych w ten sposób zamierzeń inwestycyjnych w miejscowościach gminy  

przedstawiono na rysunku poniżej: 

 



 

 

Na podstawie liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego oraz ich charakteru i rozmieszczenia szacuje się, że w 

omawianym okresie faktycznej zmianie przeznaczenia  uległo około 3 ha gruntów rolnych.  

Potencjalne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

 

W oparciu o przedstawioną wcześniej analizę można sądzić, że w ciągu najbliższych 

lat  utrzyma się przestrzenna koncentracja zainwestowania.  

Na dynamikę i skalę rozwoju przestrzennego gminy istotny wpływ może mieć przyjęta 

uchwałą Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2013 strategia rozwoju społeczno - 

gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020. 

Należy sądzić, że podstawowymi tendencjami w zakresie zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy będą: 

o utrzymanie w najbliższej przyszłości koncentracji nowych inwestycji w miejscowościach 

Iwonicz-Zdrój i Iwonicz - najbardziej zainwestowanych i najlepiej wyposażonych w 

infrastrukturę techniczną - oraz Lubatowa; 

o podnoszenie walorów architektonicznych nowej i przebudowywanej zabudowy dla coraz 

lepszego harmonizowania jej z krajobrazem i wymogami funkcjonowania Uzdrowiska 

Iwonicz-Zdrój; 

o poprawa stanu istniejących zasobów mieszkaniowych; 

o kontynuowanie inwestycji celu publicznego na poziomie gminnym, szczególnie w zakresie 

poprawy wyposażenia istniejących terenów zabudowanych i projektowanych lub 

przeznaczonych do zabudowy w sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej i 

komunalnej. 

Analiza stanu prac nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Jak wspomniano we wstępnej części niniejszego opracowania, na terenie gminy 

Iwonicz-Zdrój obowiązuje obecnie 11 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego z tego  8 dotyczy problematyki zabudowy mieszkalno-usługowej. Obejmują 

one łącznie powierzchnię około 1346 ha co stanowi około 29% powierzchni gminy.  

Trzy plany („Iwonicz I", „Lubatowa 1" i „Lubatówka 1") zostało uchwalonych w  

1997r.  MPZP „Iwonicz-Zdrój” został uchwalony w lutym 2006 roku. Uchwalone następnie 

cztery inne plany miejscowe („Iwonicz 1/1", „Iwonicz 2", „Iwonicz 3" i „Iwonicz 4") doty-

czyły niewielkich obszarów (od 0,4 ha do 29,0 ha).  

Plany „Iwonicz I", „Lubatowa 1" i „Lubatówka 1" powstały przed uchwaleniem obecnie 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy.  



 

 

Istotne znaczenie przy rozstrzyganiu potrzeby opracowania nowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego ma położenie wszystkich miejscowości w obrębie 

Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.  

W 2008 r Gmina opracowała operat dla uzdrowiska „Iwonicz-Zdrój” zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 

dnia 1 września 2005 r.  Nr 167 poz.1399 z późn. zm) na podstawie którego  uzyskała decyzję 

Ministra Zdrowia z dnia 13-02-2009 potwierdzającą obszar uzdrowiska na terenie całej gminy 

Iwonicz-Zdrój. 

Uchwałą  Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2009r. w 

przyjęto Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. 

Statut Uzdrowiska obowiązuje w granicach administracyjnych Gminy. 

Ustalenia statutu są następujące: 

Na obszarze Uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej:  

strefę „A” ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni 155 ha, posiadającą 89 % 

powierzchni terenów  zielonych, w granicach wyznaczonych następującymi punktami: 

strefę „B” ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni  434 ha dla której procentowy udział 

terenów biologicznie czynnych wynosi 90 %, obejmuje obszar przyległy do strefy „A” –

stanowiący otulinę dla tego obszaru, stanowiąc jednocześnie teren zabudowy usługowej, 

turystycznej i mieszkaniowej. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej przebiega w granicach 

administracyjnych miasta Iwonicz-Zdrój. 

 

strefę „C” ochrony uzdrowiskowej – o pow. 3961 ha stanowi granicę Uzdrowiska 

Iwonicz-Zdrój  dla której wyliczony teren biologicznie czynny wynosi 85 % powierzchni. 

 Granica strefy „C” ochrony Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój przebiega po granicach 

administracyjnych gminy. Strefa „C” przyległa do strefy „B” i stanowiącą jej otoczenie, 

obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych 

oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. 

 

 Przyjęty Statut Uzdrowiska określił nowy przebieg granic strefy „A” i strefy „C” 

ochrony uzdrowiskowej. 

  

Aktywność gminy zmierzająca do porządkowania zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiała się w omawianym okresie następująco: 

• opracowano nową edycję Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, które zostało uchwalone Uchwałą Nr 

XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r.  

• uchwałą Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. 

przystąpiono do zmiany MPZP „Iwonicz-Zdrój" w zakresie przestrzennym przedstawionym 



 

 

poniżej. 

 
 

Celem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Iwonicz- 

Zdrój” jest umożliwienie w obszarze objętym zmianą realizację obiektów i kompleksów 

służących lecznictwu uzdrowiskowemu, obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie 

nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego. Opracowanie tej zmiany 

zostało zakończone. 

 

• uchwałą Nr XXI/206/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r.  

przystąpiono do opracowania MPZP "IWONICZ 7". Plan ten, opracowany w granicach 

MPZP FARMA- WIATROWA" przeznaczający cały obszaru objęty uchwałą na tereny 

rolnicze, został uchwalony  30 października 2013 r.  blokując możliwość budowy 

elektrowni wiatrowych. 

 

• W nowej edycji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Iwonicz-Zdrój. został uwzględniony nowy przebieg granicy strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej. 

Wymogi art. 38b. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 651, 742 z późn. zm.) zobowiązują gminę do sporządzenia i uchwalenia 



 

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej.  Ponieważ gmina posiada taki plan (MPZP „Iwonicz-Zdrój" uchwalony 

w 2006 r. Rada Miejska w dniu 30 października 2013 r. podjęła uchwałę  

o przystąpieniu do opracowania zmiany polegającej na wprowadzeniu na rysunku planu 

nowej obowiązującej granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz jedynie 

niezbędnych zmian w uchwale będących konsekwencją nowego jej przebiegu co spełni 

wymogi przywołanego przepisu. 

Doprowadzeniem do zgodności ze Studium będzie także zmiana terenu US 2 na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

Ponadto za celowe uznano wyznaczenie w obecnych terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Braci Kazurów i ul Cybulskiego terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  o maksymalnie trzech 

kondygnacjach nadziemnych oraz dokonanie korekty przebiegu ciągów pieszo-jezdnych 

w rejonie ulicy Ogrodowej. 

Zakres przestrzenny projektowanej zmiany planu przedstawiono graficznie poniżej. 



 

 



 

 

 
 
 
 

• Na tej samej sesji (30 października 2013 r.) podjęto uchwałę przystąpieniu do zmiany 

planu „Iwonicz-Zdrój, której przedmiotem będzie wyznaczenie terenu sportu i rekreacji. 

Teren proponowanej zmiany przylega do terenu zaplecza technicznego (magazyny) 



 

 

uzdrowiska i jest dostępny z Al. Leśnej. Położony jest w strefie „B” ochrony 

uzdrowiskowej, a poza strefą ochrony konserwatorskiej. Formalnie są to grunty leśne, 

ale ze szczątkowym drzewostanem. Obecnie teren ten jest w zarządzie Nadleśnictwa w 

Dukli. 

Zakres przestrzenny powyższej zmiany poniżej. 

 



• Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1” opracowany na podstawie Ustawy z 

1994 r. (chociaż pozostaje w obrocie prawnym) nie spełnia wymogów określonych w 

Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w 

rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587 z 2003 roku). Wymogi te dotyczą głównie stosowania 

standardów przy zapisywaniu ustaleń tekstu planu i oznaczeń na rysunku planu. 

Ze względu na możliwość posługiwania się w przyszłości jednym dokumentem 

odpowiadającym obecnym standardom, za zasadne uznano opracowanie planu 

miejscowego w granicach konsumujących wszystkie, obecnie obowiązujące na terenie 

Iwonicza plany.  

Analizując przydatność terenów pod zabudowę w miejscowości Iwonicz 

z uwzględnieniem uwarunkowań ekofizjograficznych oraz możliwości wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną wyznaczono obszary możliwej ekspansji 

zabudowy mieszkaniowej. Obszary te - przedstawione poniżej – objęto granicą 

opracowania nowego planu, który znajduje się w opracowaniu. 

 

 



 

W związku z tym, że wskazane obszary nie są przeznaczone pod zabudowę 

w obowiązującym studium, ich ujęcie w planie wymaga opracowania zmiany studium w tym 

zakresie.  

• W ostatnim czasie do Burmistrza Gminy wpłynęły  wnioski „Uzdrowiska Iwonicz” i  

Spółki „Plusk” dotyczące zwiększenia dopuszczalnej wysokości zabudowy w terenach 

oznaczonych  w planie „Iwonicz-Zdrój”  symbolami UZ 3 i UZT 4 . Uznano je za 

zasadne i Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany w tym 

zakresie uchwałą Nr L/332/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. 

Zakres przestrzenny zmiany poniżej. 

 

Porównanie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój dotyczących problematyki zabudowy mieszkalno-

usługowej z aktualnymi wymogami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i oraz Rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obecnie na terenie gminy Iwonicz-Zdrój obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dotyczące problematyki zabudowy mieszkalno-usługowej 

: 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz I" w gminie Iwonicz Zdrój 

uchwalony uchwałą nr XXXV/238/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju z dnia 16 lipca 



 

1997 roku; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Miesz-

kaniowego i Usługowego „Lubatowa 1" w gminie Iwonicz Zdrój uchwalony uchwałą nr 

XXXV/239/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 roku; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Miesz-

kaniowego i Usługowego „Lubatówka 1" w gminie Iwonicz Zdrój uchwalony uchwałą nr 

XXXV/240/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 roku; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalony 

uchwałą nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 

roku; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1/1" uchwalony uchwałą nr 

XXXVI/335/06 rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 2" uchwalony uchwałą nr 

XXXVI/336/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 3" uchwalony uchwałą Nr 

XXI/164/08 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 września 2008 roku o 

powierzchni 29,0 ha; 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 4" uchwalony uchwałą nr 

XXXVI/338/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku; 

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowe elementy 

treści planu są wymienione w art.15, ust. 2 w punktach od 1 do 12,  a elementy treści planu, 

które zamieszcza się w zależności od potrzeb są wymienione w ust.3, pkt 1-6. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalony w 

lutym 2006 roku spełnia wymogi przepisów w zakresie określenia:  

o przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 

o zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

o zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  

o zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

o wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

o parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

o szczegółowych zasad i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym 

o szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

o zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

o sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 



 

 

Spełnione zostały również wymogi w zakresie określenia granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

W części graficznej planu uwzględniono położenie miasta Iwonicza-Zdroju w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, a także w strefach A i B uzdrowiska. 

Uwzględniono również obszar górniczy ochrony wód leczniczych. Zaznaczono takżę tereny 

narażone na powstawanie osuwisk.  

Ze względów oczywistych (uchwalenie nowego Statutu Uzdrowiska, w tym korekta 

przebiegu granicy strefy „A” i ustalenie wskaźników terenów zieleni) plan wymaga  zmiany 

w tym zakresie (uchwała o przystąpieniu do zmiany w tym zakresie jak już wspomniano 

została podjęta) 

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1587 z 2003 roku) wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu 

ustaleń projektu tekstu planu znajdują się w § 4, pkt 1-13. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz Zdrój spełnia te wymagania.  

Wymogi dotyczące projektu rysunku planu miejscowego znajdują się w §7, pkt 1-9 

wyżej wymienionego rozporządzenia. Omawiany rysunek planu spełnia te wymogi. 

Stosowane oznaczenia pozwalają na jednoznaczne powiązanie rysunku planu z częścią 

tekstową jego ustaleń. 

Wszystkie pozostałe plany uchwalone po 2003 r. obejmują ograniczone fragmenty 

poszczególnych miejscowości. Zakres merytoryczny tych planów również jest ograniczony 

ze względu na częściowo jednorodne, a częściowo ograniczone do kilku kategorii terenów 

ustalenia w zakresie rodzajów użytkowania i zasad zagospodarowania terenów. 

W związku z powyższym wymogi odnośnie treści planów określone w powołanych na 

wstępie ustawie i rozporządzeniu dotyczą tych planów jedynie w takim zakresie w jakim 

wynika to z ich zasięgu przestrzennego i zakresu merytorycznego. Można stwierdzić że 

wszystkie te plany wymogi te spełniają. Odnośnie formy tekstów i rysunków planów można 

stwierdzić że zarówno zapisy w tekstach ustaleń jak i zastosowane oznaczenia na rysunkach 

planów spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 roku iv sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 z 2003 roku) a w szczególności 

nazewnictwo i oznaczenia stosowane na rysunkach planów umożliwiają jednoznaczne 

powiązanie rysunków planów miejscowych z tekstami tychże planów. 

Plany opracowane wg przepisów ustawy z 1994 r. („Iwonicz I", „Lubatowa 1" 

i „Lubatówka 1") nie spełniają wymogów w/w obowiązujących przepisów. 

 

 



 

Porównanie Ustaleń Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Iwonicz Zdrój z wymogami innych aktów prawnych 

nowelizowanych po uchwaleniu planów 

Dla gmina jako uzdrowiska istotne znaczenie dla planów miejscowych ma ustawa z 

dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z 2005 roku) i  

przyjęty na jej podstawie Statut Uzdrowiska. 

Dla uzyskania zgodności z przepisami potrzebna będzie korekta granicy strefy  „A” 

(uchwała o przystąpieniu do zmiany w tym zakresie jak już wspomniano została podjęta) 

Dokumentacja niezbędna do podjęcia prac planistycznych 

Zasoby gminy w tym zakresie ograniczają się do opracowania ekofizjograficznego 

sporządzonego dla obszaru miasta Iwonicz-Zdrój w 2006 r., którego aktualność może jednak 

budzić wątpliwości oraz opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla potrze nowej 

edycji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W 

posiadaniu gminy jest również „Studium Wartości Kulturowych z uwzględnieniem 

problematyki konserwatorskiej miasta Iwonicz-Zdrój. 

Analiza zgodności studium z wymogami prawa 

Obowiązujące obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, które zostało uchwalone Uchwałą Nr XXIII/172/2012 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r.  i spełnia wymogi ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Wnioski 

 

Podstawowym instrumentem w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy były 

obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. W latach 2010 – 2014 (wrzesień) 

wydano łącznie 185 wypisów i wyrysów z tych planów. 

Instrumentem uzupełniającym było wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  W tym samym czasie wydano łącznie 34 

decyzji, w tym 3 decyzje celu publicznego. Ilość zamierzeń inwestycyjnych w latach 2010 – 

2014 tj. łączna ilość wydanych wypisów i wyrysów z obowiązujących planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 219. 

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy są generalnie zgodne z 

ustaleniami obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  



 

Analiza zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących zabudowy mieszkalno-usługowej w kontekście przepisów ustawy z 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych wskazuje na potrzebę opracowania nowych planów także dla 

miejscowości Lubatowa i Lubatówka. 

 

 

 


