
UCHWAŁA NR LV.351.2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Iwonicz-Zdrój i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjąć przedstawione przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój wyniki analiz, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dotyczące obszaru gminy w granicach administracyjnych, na którym 
obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój 
uchwalone uchwałą nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r., 
zmienione uchwałami: nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 2 sierpnia 2016 r., 
nr XXIX/186/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 października 2016 r. i nr XXXV/228/2017 
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 2017 r.

2. Stwierdzić aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Iwonicz-Zdrój.

§ 2. 1. Przyjąć przedstawione przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój wyniki analiz, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dotyczące obszarów gminy, na których obowiązują Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój:

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV 
Krosno-Iskrzynia-Lemesany /Słowacja/ we wsiach: Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa uchwalony uchwałą 
nr XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września 1996 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Krośnieńskiego Nr 49, poz. 216 z dnia 4 listopada 1996 r.;

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego 
LUBATOWA „1” uchwalony uchwałą nr XXXV/239/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
16 lipca 1997 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Krośnieńskiego Nr 18, poz. 136 z dnia 
3 września 1997 r.;

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego 
LUBATÓWKA „1” uchwalony uchwałą nr XXXV/240/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
16 lipca 1997 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Krośnieńskiego Nr 18, poz. 137 z dnia 
3 września 1997 r.;

4) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu linii elektroenergetycznej 110 kV 
Iskrzynia-GPZ Iwonicz uchwalony uchwałą nr XXXV/241/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 
16 lipca 1997 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Krośnieńskiego Nr 18, poz. 138 z dnia 
3 września 1997 r.; 

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalony uchwałą
nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 r. z późniejszymi zmianami, 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego poz. 186 z dnia 9 marca 2006 r.;

6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” uchwalony uchwałą
nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego poz. 4246 z dnia 12 grudnia 2013 r.;

Id: 9D11F9D0-4EDD-466E-ADBB-6E968AC5561C. Uchwalony Strona 1



7) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz GPZ” uchwalony uchwałą
nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 października 2016 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego poz. 3492 z dnia 15 listopada 2016 r.;

8) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1/2014” - część „A” uchwalony uchwałą
nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 maja 2018 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego poz. 2936 z dnia 26 czerwca 2018 r.

2. Stwierdzić aktualność ww. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Iwonicz-Zdrój za wyjątkiem MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego LUBATOWA „1” 
i MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego LUBATÓWKA „1”.

§ 3. 1. Przygotować materiały wymagane do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
w całości lub opracowania nowych planów: MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego 
LUBATOWA „1” i MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego LUBATÓWKA „1”.

2. MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego LUBATOWA „1” i MPZP terenu 
budownictwa mieszkaniowego i usługowego LUBATÓWKA „1” dostosować do zapisów art. 15 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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SPIS TREŚCI 

 

 

1. Wstęp - podstawa prawna opracowania oceny. 

 

2. Krótka charakterystyka Gminy Iwonicz-Zdrój. 

 

3. Analiza zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego z wymogami obowiązujących aktów prawnych.  

3.1. Analiza zmian uwarunkowań, które należy uwzględnić podczas 

opracowania studium; 

3.2.      Wnioski z analizy uwarunkowań; 

3.3. Wnioski dotyczące konieczności zmian w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój; 

 

4. Analiza i ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

4.1. Ilość planów i przedmiot ich ustaleń; 

4.2. Uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

4.3.  Stan realizacji planów miejscowych w stosunku do obowiązków i potrzeb 

określonych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego; 

 

5. Analiza i ocena potencjalnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy.  

5.1. Aktywność inwestycyjna na podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych; 

5.2. Główne tendencje potencjalnych zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy; 

5.3. Analiza wniosków złożonych w sprawie opracowania zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego; 

 

6.   Wnioski końcowe.  
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1. Wstęp - podstawa prawna opracowania oceny. 

 

Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój przystąpił do stosownych prac nad oceną 

aktualności dokumentów planistycznych oraz analizą zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój. 

Obowiązek wykonania oceny w brzmieniu art. 32 ww. ustawy przedstawia się 

następująco: 

„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 opracowywaniu 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 sporządzenia lub zmiany planu 

miejscowego; 

2. 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 w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.” 

Na terenie gminy obowiązuje „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój” uchwalone Uchwałą  

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

2012 r., zmienione Uchwałami: Nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 2 sierpnia 2016 r., Nr XXIX/186/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 

11 października 2016 r. i Nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Gmina Iwonicz-Zdrój posiada 8 obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują powierzchnię 1434,87 ha. 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 400 kV Krosno-Iskrzynia-Lemesany /Słowacja/ we 

wsiach: Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa uchwalony uchwałą  

Nr XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września  

1996 r. (pow. 109,00 ha). 
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2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego LUBATOWA „1” uchwalony uchwałą  

Nr XXXV/239/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r. 

(pow. 220,00 ha). 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego LUBATÓWKA „1”  uchwalony uchwałą  

Nr XXXV/240/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r. 

(pow. 68,69 ha). 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu linii 

elektroenergetycznej 110 kV Iskrzynia-GPZ Iwonicz uchwalony uchwałą  

Nr XXXV/241/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r. 

(pow. 8,68 ha). 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój  

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

z dnia 13 lutego 2006 r. (pow. 588,70 ha) ze zmianami: 

- zmiana Nr 1 uchwalona uchwałą Nr VI.27.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-

Zdroju z dnia 13 lutego 2015 r. (pow. 6,80 ha); 

- zmiana Nr 2 uchwalona uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 r. (pow. 3,50 ha); 

- zmiana Nr 3 Iwonicz-Zdrój – część I uchwalona uchwałą Nr XXIX/188/2016 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 października 2016 r. (pow.  

133,12 ha); 

- zmiana Nr 4 uchwalona uchwałą Nr XLII/288/2017 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 grudnia 2017 r. (pow. 1,90 ha).    

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” uchwalony 

uchwałą Nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia  

30 października 2013 r. (pow. 28,20 ha). 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz GPZ” 

uchwalony uchwałą Nr XXIX/187/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 11 października 2016 r. (pow. 7,60 ha). 

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1/2014” – część 

„A” uchwalony uchwałą Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-

Zdroju z dnia 18 maja 2018 r. (pow. 404,00 ha). 

 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.): „Studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany 

miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc”. Jednakże 

dokonując oceny aktualności studium i planów, należy w szczególności brać pod 
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uwagę zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi 

z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ww. ustawy. 

 

Charakterystyka studium i planów miejscowych oraz ich merytoryczna ocena 

i analiza przedstawione są w następnych rozdziałach. Analiza i ocena realizacji 

planów miejscowych oraz wydanych decyzji obejmuje okres od 2015 r. – do I poł. 

2018 r. W analizie wykorzystano rejestry decyzji Burmistrza Gminy, o których mowa 

w art. 57 ust. 2 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz 

Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój uchwalony uchwałą Nr XXIII/173/2012 Rady 

Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.  

 

2. Krótka charakterystyka Gminy Iwonicz-Zdrój. 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój zlokalizowana w południowej części województwa 

podkarpackiego, położona jest na skraju Beskidu Niskiego i odznacza się 

wyjątkowymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i klimatycznymi. Rozległe 

masywy leśne, będące pozostałością dawnej puszczy karpackiej, nie tylko 

wzbogacają pejzaż gminy, ale przede wszystkim decydują o istnieniu specyficznego 

mikroklimatu posiadającego leczniczy, uzdrowiskowy charakter.  

Gmina obejmuje swoim zasięgiem 4 miejscowości z siedzibą władz gminnych 

w mieście Iwoniczu-Zdroju, ponadto, w skład gminy wchodzą wsie: Iwonicz, 

Lubatowa i Lubatówka. 

 Gmina Iwonicz-Zdrój administracyjnie należy do powiatu krośnieńskiego. 

Miasto Iwonicz-Zdrój znajduje się w odległości 13,4 km (w linii prostej) na południe 

od Krosna. Północną częścią gminy przez miejscowość Iwonicz przebiega droga 

krajowa nr 28 relacji Zator-Medyka.   

Południowa część gminy Iwonicz-Zdrój znajduje się w mezoregionie Beskidu 

Niskiego. Północną i środkową część gminy obejmują mezoregiony Kotliny Jasielsko-

Krośnienskiej oraz Pogórza Bukowskiego. Jednostki fizyczno-geograficzne różnią się 

między sobą rzeźbą terenu. Pogórze Bukowskie charakterystyczne jest z powodu 

niewysokich, kopulastych gór (np. Góra Winiarska i Przedziwna), które są pokryte 

lasami i śródleśnymi polanami. Beskid Niski charakteryzuje się natomiast 

krajobrazem typowo górskim o dużym stopniu lesistości. W granicach 

administracyjnych gminy Iwonicz-Zdrój występują zarówno obszary równinne, jak 

i wzgórza, grzbiety i szczyty górskie. Rzędne terenu w północnej części gminy 

Iwonicz-Zdrój i w dolinach rzecznych wynoszą ok. 315 m n.p.m. (rejon wsi Iwonicz). 

Wzgórza mają wysokość od 400 do 500 m n.p.m. W południowej części gminy 

wysokość szczytów górskich dochodzi do 640 m n.p.m.  
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Gmina Iwonicz-Zdrój graniczy: 

- od północy z gminą Miejsce Piastowe, 

- od wschodu i południowego-wschodu z gminą Rymanów, 

- od zachodu i południowego-zachodu z gminą Dukla. 

 

Rysunek Nr 1  

 
Dane podstawowe o gminie Iwonicz-Zdrój (stan na 2017 r. – dane: GUS-BDL): 

✓ powierzchnia:  45,5 km2 (4 550 ha), na którą składają się: 

▪ użytki rolne: 3 158 ha, w tym: 

• grunty orne: 2 320 ha;  

• sady: 5 ha; 

• łąki trwałe: 147 ha; 

• pastwiska: 455 ha;  

▪ grunty leśne: 956 ha;  

▪ pozostałe grunty: 436 ha; 

✓ ludność: 10 945 osób, w tym 1 798 w mieście Iwoniczu-Zdroju; 

✓ gęstość zaludnienia: 241 osób na km2; 

✓ zmiana liczby mieszkańców na 1000 ludności: -1,2; 

✓ obszary prawnie chronione: 3 866,30 ha; 

✓ sieć wodociągowa rozdzielcza: 57,9 km; 

✓ sieć kanalizacyjna: 96,6 km; 

✓ zasoby mieszkaniowe: 2 850 (2016 r.); 
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✓ przeciętna liczb izb w mieszkaniu: 4,77 (2016 r.); 

✓ przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania: 92,7 m2 (2016 r.); 

✓ przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę: 24,1 m2 (2016 r.); 

✓ ilość szkół w gminie: 4 podstawowe,  Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Zespół Szkół w Iwoniczu oraz Zespół Szkół 

przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu; 

✓ ilość przedszkoli w gminie: 3;  

✓ podmioty gospodarki narodowej: 831, w tym:  36 w sektorze publicznym i 793 

w sektorze prywatnym; 

✓ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 653. 

 

3. Analiza zgodności studium z wymogami aktów prawnych. 

 

Porównanie ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy  Iwonicz-Zdrój z  aktualnymi wymogami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia  

w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, pozwoli na stwierdzenie aktualności lub 

braku aktualności ocenianego dokumentu. 

Obowiązujące obecnie „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój” zostało uchwalone 

uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia   

29 października 2012 r. i opracowanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, a później zmienione 

Uchwałami:   Nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia  2 sierpnia  

2016 r., Nr XXIX/186/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 października 

2016 r. i Nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 marca 

2017 r.  Pierwotnie obowiązujący dokument: „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzone uchwałą 

Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XL/336/2002 z dnia 8 października 2002 r.”,  

został opracowany zarówno przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy 

z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  jak 

i przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118 poz. 1233).  

Wprawdzie w  latach 2016 i 2017 zostały uchwalone trzy zmiany obecnie 

obowiązującego studium, wykonywane w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  i zgodnie z ww. 

rozporządzeniem, jednakże były to zmiany częściowe obejmujące bądź pojedyncze 
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działki, bądź fragmenty miejscowości czy też trasę przebiegu linii 

elektroenergetycznej.  

Studium jest dokumentem dotyczącym obszaru administracyjnego gminy, 

dlatego jego aktualność należy rozpatrywać w odniesieniu do obszaru całej gminy. 

 

3.1.  Analiza zmian uwarunkowań, które należy uwzględnić podczas opracowania 

studium. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w studium uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu: 

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego zostało poprzedzone inwentaryzacją urbanistyczną, 

określającą istniejącą zabudowę oraz zagospodarowanie  w terenie;  

- przeanalizowano istniejące uzbrojenie terenu w infrastrukturę 

techniczną; 

- sprawdzono wydane decyzje pozwolenia na budowę, gdyż prawie na 

całym zainwestowanym obszarze gminy obowiązują plany miejscowe 

i wyjątkowo są wydawane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 

Tabela Nr 1  

 
Ilość inwestycji w decyzjach o pozwoleniu na budowę, wydanych w latach 2015 – I poł. 2018 

(dane: Starostwo Powiatowe w Krośnie) 

 

 

Wydane pozwolenia (ilość) 

 

 

Lata 

47 2015 

44 2016 

40 2017 

24 I poł. 2018 

Razem: 155  

 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony: 

- ład przestrzenny tworzony jest poprzez ustaloną linię zabudowy oraz 

określenie gabarytów nowo powstających budynków; 

Id: 9D11F9D0-4EDD-466E-ADBB-6E968AC5561C. Uchwalony Strona 9



Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój 

 

 
Iwonicz-Zdrój - 2018 rok 

10 

- celem ochrony ładu przestrzennego dla obszarów o bardzo 

zróżnicowanej zabudowie należy wprowadzać ujednolicone parametry 

zabudowy nie powodujące „zgrzytów w przestrzeni”; 

- chroniąc ład przestrzenny należy wprowadzać ujednolicone wielkości 

powierzchni działek i określać intensywność zabudowy; 

 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej w zasadzie nie uległy zmianie i nadal prowadzona jest 

polityka rolna i leśna wyznaczona w studium; gmina Iwonicz-Zdrój, za 

wyjątkiem obszaru miasta, jest gminą o charakterze rolniczym 

i występują tu dwa typy obszarów rolniczych:  

     a) pierwszy na terenie sołectwa Iwonicz to obszar będący strefą 

przejściową pomiędzy terenami równin śródgórskich i terasów 

akumulacyjnych, 

      b) drugi to obszar wsi Lubatowa i Lubatówka, gdzie znaczne spadki 

terenu, gorsze gleby i rozdrobnienie gruntów utrudnia 

prowadzenie gospodarki rolnej, zwłaszcza uprawowej. 

- poprzez budowę systemów kanalizacji poprawia się słaba jakość wód 

powierzchniowych; 

- pod względem administracyjnym, gmina Iwonicz-Zdrój dzieli się na 

część miejską i wiejską, a druga delimitacja terenu gminy na jednostki 

planistyczne związana jest z naturalnym ukształtowaniem terenu 

i pokrywa się z jednostkami krain geograficznych:  

- Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej – będącej strefą przejściową 

pomiędzy terenami równin śródgórskich i terasów akumulacyjnych 

o dużej przydatności rolniczej i osadniczej, obejmującej teren wsi 

Iwonicz;  

- Beskid Niski - będący terenem górskim o dużej lesistości i małej 

przydatności dla rolnictwa, za to dużej przydatności rekreacyjno-

turystycznej i uzdrowiskowej, obejmującej teren miasta Iwonicz-

Zdrój oraz wsi Lubatowa i Lubatówka; 

 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- uwarunkowania nie uległy zmianie; 

- w należytym stopniu chronione są obiekty i obszary dziedzictwa 

kulturowego; 
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4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia         

przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych: 

- uwarunkowania nie zostały uwzględnione: ustawa z dnia 24 kwietnia 

2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu wprowadza obowiązek uwzględnienia 

w studium wyników audytu krajobrazowego, dla obszaru 

województwa podkarpackiego audyt dotychczas nie został wykonany; 

 

5) warunków i jakości życia mieszkańców,  w tym ochrony ich zdrowia: 

- uległa poprawie jakość życia mieszkańców, większość obszaru gminy 

została objęta programem budowy kanalizacji; prowadzone są 

działania w zakresie gospodarki wodnej, skierowane na poprawę 

zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców miejscowości Lubatowa 

 i Lubatówka, ponadto objęto zorganizowaną zbiórką odpadów 100% 

mieszkańców i przedsiębiorców; 

- układ drogowy, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej wymaga 

modernizacji i uzupełnienia o nowe drogi, w  tym celu Studium 

zakłada kierunki rozwoju sieci drogowej; 

- podejmuje się działania związane z remontami i budową nowych 

obiektów użyteczności publicznej; 

- w celu poprawy jakości życia ludzi oraz ochrony środowiska 

naturalnego dąży się do zapewnienia dostępu do infrastruktury 

technicznej wszystkim mieszkańcom gminy w sposób zgodny 

z zapotrzebowaniem; 

 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia: 

- znaczne obszary gminy zostały oświetlone; 

- poprawiono jakość nawierzchni dróg, poszerzono drogi istniejące, 

ułożono chodniki dla pieszych zwiększając bezpieczeństwo poruszania 

się po drogach; 

 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy: 

- analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne; 

- prognozy demograficzne,  w tym uwzględniające, tam gdzie to 

uzasadnione migracje  w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

ośrodka wojewódzkiego; 

- możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy, 

- bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 
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uwarunkowania te zostały uwzględnione w następujący sposób:  

- możliwości rozwojowe gminy zostały określone w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mając 

na uwadze wszystkie ograniczenia przestrzenne oraz wytyczone cele 

rozwojowe; gmina dąży do osiągnięcia stabilnego zrównoważonego 

rozwoju, aby zaspokoić bieżące potrzeby mieszkańców i zapewnić 

zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń; 

- potrzeby gminy w różnych dziedzinach życia są jeszcze bardzo duże, 

jednakże prowadzi się wiele działań umożliwiających zaspokojenie 

potrzeb życiowych mieszkańców, zwłaszcza w dziedzinie 

infrastruktury technicznej, oświaty, zdrowia i kultury; 

- uwarunkowania wprowadzone przepisami ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji wymagają wprowadzenia do 

zapisów studium; 

 

8) stanu prawnego gruntów: 

- w obrocie nieruchomościami następują ciągłe zmiany, jednakże 

większość gruntów znajduje się w rękach prywatnych i pozyskiwanie 

gruntów pod inwestycje różnego rodzaju odbywa się bez udziału 

gminy; 

 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych: 

-  uwarunkowania nie uległy zmianie; 

- dotychczasowe obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów 

odrębnych są już objęte ochroną;  

 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych: 

- uwarunkowania nie uległy zmianie; 

- na obszarze gminy występują aktywne strefy silnych zagrożeń 

geologicznych (udokumentowane obszary zagrożone osuwaniem się 

mas ziemnych), ponadto na obszarze gminy występują 

prawdopodobne obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego 

składowania dwutlenku węgla: 

- uwarunkowania nie uległy zmianie, wody podziemne, w szczególności 

wody mineralne stanowią podstawowe bogactwo naturalne gminy 
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Iwonicz-Zdrój; od ich występowania, jakości i zasobów zależy istnienie 

i dalszy rozwój uzdrowiska, jak również powiązanej z nim turystyki; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych: 

- uwarunkowania nie uległy zmianie; 

- na obszarze gminy występuje teren górniczy - uaktualniony na 

podstawie najnowszych danych; 

 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami: 

- uwarunkowania infrastrukturalne uległy znacznej zmianie w zakresie 

gospodarki ściekowej i zostały zrealizowane zadania zakładane jako 

kierunki rozwoju w tym zakresie; 

- w dziedzinie telekomunikacji - obszar całej gminy posiada dostęp do  

telefonii przewodowej, bądź bezprzewodowej; 

- w dziedzinie rozwoju sieci elektroenergetycznej – wydano pozwolenia 

na budowę oświetlenia ulicznego w wielu miejscowościach gminy; 

 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych: 

w ramach zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

wykonano wiele inwestycji; 

- zrealizowano oświetlenie uliczne w miejscowościach gminy, poprzez 

wymianę tradycyjnych lamp na oświetlenie wykorzystujące energię 

słoneczną; 

- w trakcie realizacji jest zadanie polegające na budowie remizy OSP 

wraz z przychodnią lekarską w miejscowości Iwonicz; 

- przebudowano przedszkole w miejscowości Iwonicz; 

- wykonano remont  Ośrodka Zdrowia w miejscowości Lubatowa; 

- w trakcie realizacji jest zadanie polegające na budowie przedszkola 

gminnego w miejscowości Lubatowa; 

- w trakcie realizacji jest centrum rekreacyjno-sportowe wraz z basenem 

w Iwoniczu Zdroju; 

- realizowany jest remont – rewitalizacja zabytkowego centrum 

Iwonicza-Zdroju wraz ze źródłem Bełkotka; 

- wybudowano amfiteatr w Iwoniczu-Zdroju; 

- wykonano termomodernizację remizy OSP w Iwoniczu-Zdroju; 

- przebudowano parking w Iwoniczu-Zdroju; 

- wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej 

w Iwoniczu; 
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- wykonano remonty szatni oraz boisk klubów sportowych; 

- wykonuje się sukcesywnie, coroczne remonty dróg gminnych 

publicznych i wewnętrznych; 

- przebudowano drogę publiczną gminną TURÓWKA w Lubatowej; 

- przebudowano drogę powiatową relacji Iwonicz – Iwonicz-Zdrój, wraz 

z sygnalizacją /partycypacja gminy w realizacji inwestycji przez 

Powiat Krośnieński/; 

 

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej: 

- uwarunkowania nie uległy zmianie; w zapisach studium stwierdza się: 

„…. zagrożenie powodziowe na terenie gminy w wyniku awarii lub 

nadmiernego zrzutu wód ze zbiorników wodnych znajdujących się 

poza obszarem gminy praktycznie nie występuje (informacja 

potwierdzona przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju). Ze względu 

również na górzyste usytuowanie terenu gminy oraz brak większych 

rzek zagrożenie to jest niewielkie. Tylko w przypadku bardzo 

wysokiego poziomu wody w rzekach Iwonka i Lubatówka może dojść 

do wystąpienia lokalnych podtopień w miejscowościach położonych 

wzdłuż tych rzek tj. Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka.”  

 

3.2. Wnioski z analizy uwarunkowań. 

 

Stwierdza się, iż zmianie uległy uwarunkowania wynikające między innymi z: 

✓ istniejącego stanu zagospodarowania tj. ilość wydanych decyzji pozwolenia 

na budowę sugeruje zwiększenie gęstości zabudowy i działania zmierzające 

do zmiany wielkości działek budowlanych (tworzenie nowych działek 

poprzez podziały działek już istniejących); 

✓ ciągłego inwestowania przez władze gminy w budowę systemów 

infrastruktury technicznej (oświetlenie ulic, kanalizacja, wodociągi); 

✓ wielu zmian spowodowanych obrotem nieruchomości gruntowych; 

✓ dużego zainteresowania inwestowaniem w obszarach wiejskich położonych 

w bliskiej odległości od większego miasta tj. Krosna; 

✓ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnych z zapisami studium; 

✓ wprowadzenia nowych uregulowań prawnych np. dotyczących rewitalizacji 

czy też ochrony krajobrazu. 

 

Zmiana powyższych uwarunkowań może powodować konieczność 

częściowych zmian i uzupełnienia zapisów ustaleń polityki przestrzennej 

przyjętej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. 
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3.3. Wnioski dotyczące konieczności zmian w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój. 

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) mówi, iż w studium określa 

się w szczególności: 

 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów: 

- nie przewiduje się znaczących zmian w ogólnej strukturze 

przestrzennej gminy; 

- w zakresie powiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową, turystyczną mogą nastąpić zmiany,  

ze względu na składane wnioski osób fizycznych i urzędów, dotyczące 

zmiany przeznaczenia terenu pod inne funkcje; 

- przestrzenne rozmieszczenie indywidualnych wniosków do zmiany 

studium pod różnego rodzaju przeznaczenie; 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny 

wyłączone spod zabudowy: 

-   nie przewiduje się zmian w wyznaczonych minimalnych wielkościach      

działek przeznaczonych pod różnego rodzaju zagospodarowanie; 

-   proponuje się utrzymanie kierunków polityki na obszarach rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej; 

-   tereny wyłączone spod zabudowy (za wyjątkiem dróg  oraz obiektów 

i urządzeń infrastruktury technicznej) wskazuje się na rysunku 

Studium: tereny produkcji rolnej oznaczone symbolem R, tereny łąk, 

pastwisk, nieużytków oznaczone symbolem ZR, tereny rolne 

przeznaczone do zalesienia oznaczone symbolem R/ZL, tereny 

zadrzewień oznaczone symbolem ZN. 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej były poprzedzone bilansem               

terenów przy opracowaniu zmiany studium. 

 

2) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk: 

- nie przewiduje się zmian w wytyczonych kierunkach ochrony 

obszarów przyrodniczych i krajobrazu kulturowego; 
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- gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) na obszarze uzdrowiska 

wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej: „A”, „B”, „C”; 

 

3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

- przyjęte w studium rozwiązania w zakresie prowadzenia polityki 

ochrony zabytków w pełni zaspokajają istniejące potrzeby;  

- podczas procedury zmiany studium należałoby wytypować obiekty 

spełniające kryteria dóbr kultury współczesnej oraz ustalić dla nich 

formy ochrony; 

 

4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

- należy uaktualnić przyjęte kierunki rozwiązań o elementy już 

zrealizowane w zakresie infrastruktury i komunikacji; 

 

5) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym: 

- obszary takie zostały wyznaczone w studium, zaproponowano 

w studium te obszary w zakresie wielkości rezerwy terenu, czy 

ewentualnych zapisów dotyczących powyższych inwestycji; 

 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa  

w art. 48 ust. 1: 

- inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zgodne są 

z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

podkarpackiego  (Uchwała Nr XLVIII/522/02 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z sierpnia 2002 r.); 

 

7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,  

w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej: 

- w związku z tym, że  duża część obszaru zainwestowanego gminy  

objęta jest  miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

w studium nie wskazano obszarów wymagających przeprowadzenia 
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scaleń i podziałów, natomiast studium określa obszary przestrzeni 

publicznej, a miasto Iwonicz-Zdrój posiada uchwalony plan miejscowy, 

w którym wskazano strefę „A” i „B” uzdrowiska; 

 
8) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne: 

- w studium wskazano jedynie grunty wymagające uzyskania zgód na 

zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowości 

Iwonicz – są to obszary, dla których gmina zamierza sporządzić 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

- nie przewiduje się zmian w wytyczonych kierunkach i zasadach 

kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 

10) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych: 

- gmina Iwonicz-Zdrój nie posiada studium ochrony powodziowej, 

również nie wskazano zagrożenia powodziowego na mapach 

zagrożenia i ryzyka powodziowego, w związku z czym, brak jest 

w studium zasięgów stref zagrożenia powodziowego; 

- na terenie gminy Iwonicz-Zdrój występują aktywne strefy silnych 

zagrożeń geologicznych, na obszarze gminy występują także 

prawdopodobne obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych - 

obszary powyższe zostały wyznaczone  w studium; 

 

11) obiekty lub obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny: 

-     na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie występują takie obiekty i obszary; 

 

12) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120): 

-     na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie występują pomniki zagłady; 

 

13) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

-     na terenie gminy nie występują takie obszary; 
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14) obszary zdegradowane: 

-     na terenie gminy nie występują takie obszary; 

 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych: 

-     na terenie gminy nie występują tereny zamknięte; 

 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań 

i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie:  

-     w obowiązującym studium nie wyznaczono takich obszarów; 

 

17) obszary na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW: 

- zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych od dnia 4 marca 2011 r. art. 38 pkt 1, 2 

i 3 oraz art. 38 a ust. 1, 2 i 3 na obszarach ochrony uzdrowiska zgodnie  

z powyższymi zapisami zabroniona jest czynność budowy i działań 

mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska, jego układ 

urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. Studium nie wskazuje 

obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające 

energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW.  

 

Uchwalone w 2012 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój opracowane zostało 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. art. 10 ust. 1 i ust. 2, które określają zakres 

merytoryczny opracowania. Ustalenia zawarte w ww. Studium odpowiadają 

wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  

Od czasu uchwalenia omawianego studium, oprócz zmiany ustawy  

o planowaniu przestrzennym, nastąpiła nowelizacja kilku innych aktów prawnych 

zawierających wymogi dotyczące treści studium oraz weszły w życie nowe ustawy.  

Zmiany ustawowe: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 z późn. 

zm.). Ustawa wprowadziła zmiany  między innymi w art. 10 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w następstwie wprowadzenia 
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tego przepisu w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające 

w szczególności z: (…) 

4a)rekomendacji  i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 

Przy określaniu kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 

w przeznaczeniu terenów należy, uwzględnić zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a 

kierunki zmian (…) , w tym wynikające z audytu krajobrazowego.  

Audyt krajobrazowy  sporządzają organy województwa. Dla obszaru województwa 

sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, audyt krajobrazowy. Dla obszaru 

województwa podkarpackiego audyt krajobrazowy nie został jeszcze opracowany. 

 

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398). 

Ustawa wprowadziła również, zmiany  między innymi w art. 10 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następstwie wprowadzenia 

tego przepisu w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające 

w szczególności z: 

Art.10.1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

(…) 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

 
Art. 10 ust. 5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno: 

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz 

demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa wust.1 pkt 7 lit. a–

c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych 

obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy; 

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość 
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lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym 

mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy  maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym  mowa w pkt 1: 

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których 

mowa w pkt 2 i 3, 

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – 

bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie 

w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu; 

5) określa się: 

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych 

i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych 

gminy, 

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, 

oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa pkt 5 lit. b, przekraczają 

możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje  się zmian w celu 

dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

 

Art. 10 ust. 6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie 

analizy wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub części 

z nich, także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad 

projektem studium. 

 

Art. 10 ust. 7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 

bierze się pod uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia   

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.  

 

Obecnie, przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, należy opracować uwzględniając 

wszystkie wymagane analizy i prognozy, bilans terenów pod zabudowę oraz 

w ustaleniach studium uwzględnić wyniki ww. bilansu.  
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Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 3a  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: (…) jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w studium określa się obszary, na których mogą 

być one sytuowane.  

Zgodnie z powyższym, lokalizacja obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m2 powinna być zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 

3. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz.961 z późn. zm.). Ww. ustawa w art. 4, wprowadza zasady 

lokalizowania i budowania elektrowni wiatrowych i budynków mieszkalnych oraz 

budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa 

i podaje odległości, które powinny być uwzględnione przy realizacji tych obiektów.  

W art. 6 ustawy zapisano, iż organy gminy, odległości te, uwzględniają między 

innymi przy sporządzaniu i uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany.  

W gminach sąsiednich obowiązują ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które przewidują lokalizacje elektrowni 

wiatrowych, a których oddziaływanie obejmuje teren gminy Iwonicz-Zdrój. Część 

zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie jest już zrealizowana. Fakt ten także 

powinien być uwzględniony w zapisach studium. 

 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. 

zm.). Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia 2018 r. i dostosowuje polskie 

przepisy do przepisów unijnych, w tym wprowadza wymóg płacenia za wodę dla 

wszystkich, którzy z niej korzystają. Powołane zostało Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. PGW Wody Polskie przejmie cześć zadań związanych 

z gospodarką wodną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, w tym: 

- opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom 

suszy oraz tworzenia i utrzymania katastru wodnego; 

- wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów 

wodnych kraju; 

- wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania 

i ochrony wód podziemnych w celi ich racjonalnego wykorzystania przez 

społeczeństwo i gospodarkę; 

- wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 

ochronie gospodarki wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń 

ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 
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Jednym z głównych celów nowej ustawy jest zapewnienie obywatelom 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej. Wraz z jej wejściem w życie, 

w zasadniczy sposób zmieniły się zasady zabudowy na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. Projekty podstawowych dokumentów z zakresu planowania 

przestrzennego na terenie każdej gminy, tj. studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu oraz decyzji o warunkach 

zabudowy, wymagają teraz uzgodnienia z PGW Wody Polskie w zakresie zabudowy 

i zagospodarowania nieruchomości w całości lub w części położonych na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia te następują w formie decyzji, 

w której określane są wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy oraz 

planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią. Organ ma obowiązek odmówić uzgodnienia warunków 

zabudowy/zagospodarowania przestrzennego terenu „zalewowego” w przypadku, 

gdy planowana zabudowa bądź zagospodarowanie terenu położonego na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią m.in. naruszałaby ustalenia planu 

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym, albo stanowiłaby zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska 

i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków. 

Gmina Iwonicz-Zdrój nie posiada studium ochrony powodziowej, nie 

wykazano również na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym, brak jest na obszarze gminy 

wyznaczonych zasięgów stref zagrożenia powodziowego, co nie znaczy, że 

całkowicie brak jest tego zagrożenia. 

 

Wnioski: 

✓ od momentu uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój upłynęło prawie 

6 lat – w tym czasie nie zaszły duże zmiany wynikające z nowych 

uwarunkowań zarówno przestrzennych, jak i prawnych, dlatego stwierdza 

się, że zmiana studium w jego granicach administracyjnych nie jest konieczna; 

✓ w przypadku zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, będą musiały być 

uwzględnione wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu; 

✓ w przypadku zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, będą musiały być 

uwzględnione wymogi ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; 

✓ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych należy przeanalizować 
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istniejące i projektowane uwarunkowania w tym zakresie, zarówno na 

obszarze gminy Iwonicz-Zdrój, jak i na terenie gmin sąsiednich; 

✓ obowiązujące studium spełnia warunki Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118 

poz. 1233).  

 

W zakresie procedury sporządzenia dokumentu, jakim jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie wprowadzono 

znaczących zmian z wyjątkiem tych, które zostały wprowadzone wcześniej 

opisanymi ustawami.  

Studium, w którym określona została polityka przestrzenna gminy stanowi 

podstawę do przedstawienia rozwiązań, mających na celu ochronę interesu 

publicznego w  ustaleniach szczegółowych zawartych w planach miejscowych. 

 

Zgodność planów miejscowych ze studium. 

 

Opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujące na terenie gminy są zgodne z ustaleniami studium. Jednak 

w przypadku opracowania planów lub zmian obowiązujących planów miejscowych 

na obszarach dotąd nie przeznaczonych pod zainwestowanie (tereny rolne, leśne), 

zajdzie równocześnie konieczność zmiany ustaleń studium.  

 

4. Analiza i ocena prac nad sporządzaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

  4.1. Ilość planów i przedmiot ich ustaleń. 

 

W chwili obecnej na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój obowiązuje 8 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanych i uchwalonych w latach 

1996 - 2018. W latach 2015 - 2017 uchwalono cztery zmiany MPZP Miasta 

„IWONICZ-ZDRÓJ”. Obowiązujące plany miejscowe zajmują powierzchnię około 

31,5% ogólnej powierzchni gminy. Około 68,5% terenu pozostaje bez planów 

miejscowych. Rozmieszczenie przestrzenne planów obrazuje załącznik graficzny do 

niniejszego opracowania w skali 1:25 000.  

 

W latach mijającej kadencji tj. 2014 - I poł. 2018, obowiązywały następujące  

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
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1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 400 kV Krosno-Iskrzynia-Lemesany /Słowacja/ we 

wsiach: Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa uchwalony uchwałą  

Nr XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września  

1996 r. przedstawiony na rysunkach planu Nr 1, 2 i 3 w skali 1 : 5000, na 

których wkreślona jest obowiązująca strefa techniczna linii 400 kV 

z wyjątkiem odcinka od pkt. "A" do pkt. ''B" w Iwoniczu i odcinka od pkt. "C 

do pkt. "D" w Lubatówce, które wkreślono i obowiązują na podstawie 

rysunku planu Nr 4 i Nr 5 w skali 1 : 2000. Przedmiotem ustaleń  planu  są 

tereny wskazane liniami rozgraniczającymi trasy linii elektroenergetycznej  

400 kV i jej strefa ochronna, którą oznacza się na planie literą T i oddziela od 

pozostałego terenu. 

Inwestycja projektowana ww. planem została zrealizowana, w wyniku 

czego brak jest potrzeby dostosowania ww. planu do wymogów 

obowiązujących przepisów prawnych.  

 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego LUBATOWA „1” uchwalony uchwałą  

Nr XXXV/239/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r. 

przedstawiony na rysunku planu w skali 1:5000. Przedmiotem ustaleń  planu  

są tereny:  

- zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z dopuszczeniem usług 

i działalności usługowej nieszkodliwej dla ludzi i środowiska przyrodniczego 

oznaczone na symbolami: MRj, MRj-Z, MRj-Zc;  

- rolnicze oznaczone symbolem R1; 

- zadrzewień oznaczone symbolem LS; 

- przeznaczone dla realizacji celów publicznych oznaczone symbolami: U, US, 

UR, S; 

- tras komunikacyjnych, oznaczone symbolem KD; 

- cmentarza czynnego oznaczone symbolem Zc;  

- strefy technicznej linii energetycznych średnich napięć (15 kV); 

- koryta rzeki Lubatówka i jej dopływów oznaczone symbolem W. 

Plan nie spełnia wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów 

prawnych.  

 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego LUBATÓWKA „1” uchwalony uchwałą  

Nr XXXV/240/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r. 
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przedstawiony na rysunku planu w skali 1:5000. Przedmiotem ustaleń  planu  

są tereny:  

- zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z dopuszczeniem usług 

nieszkodliwych dla ludzi i środowiska przyrodniczego oznaczone symbolami: 

MRj, MRj-Z; 

- rolnicze oznaczone symbolem R;  

- zadrzewień oznaczone symbolem LS; 

- przeznaczone dla realizacji celów publicznych oznaczone symbolami: U, US, 

U-Zc;  

- tras komunikacyjnych oznaczone symbolem KD;  

- cmentarza czynnego oznaczone symbolem Zc;  

- strefy technicznej linii energetycznych średnich napięć (15 kV); 

- koryta rzeki Lubatówka i jej dopływów oznaczone symbolem W.  

Plan nie spełnia wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów 

prawnych.  

 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu linii 

elektroenergetycznej 110 kV Iskrzynia-GPZ Iwonicz uchwalony uchwałą  

Nr XXXV/241/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997 r. 

przedstawiony na rysunkach planu w skali 1:2000. Przedmiotem ustaleń  

planu są tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi trasy linii 

elektroenergetycznej 110 kV i jej strefy technicznej, którą oznacza się na 

planie literą T.  

Inwestycja projektowana ww. planem została zrealizowana, w wyniku 

czego brak jest potrzeby dostosowania ww. planu do wymogów 

obowiązujących przepisów prawnych. 

 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój  

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

z dnia 13 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 marca 2006 r. 

Nr 13, poz. 186) przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000. 

Przedmiotem ustaleń planu są tereny:  

- zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN; 

- istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w strefie „A” uzdrowiska 

oznaczone symbolem MN 1; 

- zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w różnych strefach ochrony 

konserwatorskiej oznaczone symbolami:  MN 2 ÷ MN 4; 

- zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczone 

symbolem MN/U;  
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- zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z predyspozycjami do lokalizacji 

zabudowy pensjonatowej oznaczone symbolem MN p;  

- zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z predyspozycjami do lokalizacji 

zabudowy pensjonatowej w różnych strefach ochrony konserwatorskiej 

oznaczone symbolami:  MN p2 ÷ MN p4; 

- zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW; 

- zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w strefie ochrony krajobrazu 

kulturowego oznaczone symbolem MW 4; 

- zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego (strefa „A” uzdrowiska) 

oznaczone symbolem UZ;  

- zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego (strefa „A” uzdrowiska) 

w różnych strefach ochrony konserwatorskiej oznaczone symbolami: UZ 1, 

UZ 3, UZ 4;  

- zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe (strefa „A” 

uzdrowiska) oznaczone symbolem UZT;  

- zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe (strefa „A” 

uzdrowiska) w różnych strefach ochrony konserwatorskiej oznaczone 

symbolami: UZT 1 ÷ UZT 4;  

- zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe 

z dopuszczeniem zabudowy usług lecznictwa (strefa „A” uzdrowiska) 

oznaczone symbolem UZT/UZ;  

- zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego (strefa „B” uzdrowiska) - 

oznaczone na rysunku planu symbolem Uz; 

- zabudowy usługowej (handlu, gastronomii, administracji, kultury, zdrowia, 

rzemiosła, łączności, turystyki itp.) oznaczone symbolem U;  

- zabudowy usługowej w różnych strefach ochrony konserwatorskiej 

oznaczone symbolami: U 2 ÷ U 4;  

- usług sakralnych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczone 

symbolem UK 1;  

- usług oświaty z terenami sportowymi i internatami oznaczone symbolem 

UO;  

- usług turystyki oznaczone symbolem UT;  

- sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska oznaczone symbolem US 1; 

- sportu i rekreacji w strefie „B” uzdrowiska oznaczone symbolem US 2;  

- baz i składów oznaczone symbolem P;  

- oczyszczalni ścieków i bazy remontowej oznaczone symbolem K/P; 

- wydobycia wód mineralnych i ropy naftowej oraz gazu oznaczone 

symbolem PG;  

- lasu uzdrowiskowego (parku leśnego) oznaczone symbolem ZL 1;  

- lasu uzdrowiskowego oznaczone symbolem ZL 2;  
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- zalesień oznaczone symbolem ZL 3;  

- rolne oznaczone symbolem R;  

- zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczone symbolem ZP1; 

- zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP 2; 

- zieleni wysokiej oznaczone symbolem Zw;  

- zieleni niskiej oznaczone symbolem Zn;  

- wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS;  

- komunikacji oznaczone symbolami: KDZ (droga/ulica zbiorcza powiatowa 

nr 2002R), KDL i KDD (drogi/ulice lokalne/gminne), KDW (drogi 

wewnętrzne), KP – J (ciągi pieszo-jezdne), KP (ciągi piesze), KP s (parkingów), 

KS (dworca autobusowego i stacji benzynowej);  

- urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone symbolami: W (urządzenia 

wodociągowe), K (urządzenia kanalizacji sanitarnej), G (urządzenia 

gazownictwa), E (urządzenia elektroenergetyki/stacje trafo). 

 

MPZP Miasta Iwonicz-Zdrój  został zmieniony: 

- zmianą Nr 1 uchwaloną uchwałą Nr VI.27.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-

Zdroju z dnia 13 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25 marca 

2015 r., Poz. 928); 

- zmianą Nr 2 uchwaloną uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z dnia 29 stycznia 2016 r., Poz. 384); 

- zmianą Nr 3 Iwonicz-Zdrój – część I uchwaloną uchwałą Nr XXIX/188/2016 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 października 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2016 r., Poz. 3641); 

- zmiana Nr 4 uchwaloną uchwałą Nr XLII/288/2017 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z dnia 29 stycznia 2018 r., Poz. 411). 

Wprowadzone zamiany dotyczyły przede wszystkim dostosowania 

planu miejscowego do przyjętego w dniu 29 października 2012 r. Statutu 

Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój (uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju), w szczególności uwzględnienia na rysunku planu nowej 

strefy „A” uzdrowiska. W zakresie wprowadzonych ww. zmian, plan jest 

aktualny oraz spełnia wymogi obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów 

prawnych. Pozostałe zapisy planu są częściowo niezgodne z przepisami 

prawnymi, jednakże nie powodują braku możliwości realizacji inwestycji na 

obszarze objętym planem.  
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6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” uchwalony 

uchwałą Nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia  

30 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 grudnia  

2013 r., Poz. 4246) przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000. 

Przedmiotem planu jest przeznaczenie całego terenu objętego planem na teren 

rolniczy oznaczony symbolem R. 

Plan jest aktualny i spełnia wymogi obowiązującej ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych 

przepisów prawnych.  

 

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz GPZ” 

uchwalony uchwałą Nr XXIX/187/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 11 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia  

15 listopada 2016 r. Poz. 3492) przedstawiony na rysunku planu w skali 

1:2000. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:  

- infrastruktury elektroenergetycznej /główny punkt zasilania/oznaczone 

symbolem E1.GPZ; 

- rolnicze oznaczone symbolami: R1, R2, R3; 

- wód powierzchniowych oznaczone symbolami: WS1,WS2. 

Plan jest aktualny i spełnia wymogi obowiązującej ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych 

przepisów prawnych.  

 

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1/2014” – część 

„A” uchwalony uchwałą Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-

Zdroju z dnia 18 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia  

26 czerwca 2018 r. Poz. 2936) przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000. 

Przedmiotem ustaleń planu są tereny: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone 

symbolem MN;  

- zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM;  

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW;  

- zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MU;  

- zabudowy usługowej oznaczone symbolem U;  

- usług publicznych oznaczone symbolem UP;  

- usług kultu religijnego oznaczone symbolem UK;  

- zabudowy produkcyjno-usługowej, magazyny, składy oznaczone symbolem 

PU;  

- zespołu pałacowego Załuskich oznaczone symbolem ZPZ,U; 

- rolnicze oznaczone symbolem R;  
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- zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZU;  

- cmentarzy oznaczone symbolem Zc;  

- zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR;  

- zieleni naturalnej oznaczone symbolem ZN;  

- lasów oznaczone symbolem ZL; 

- wód powierzchniowych płynących oznaczone symbolem Wp;  

- infrastruktury technicznej, urządzenia zaopatrzenia w gaz oznaczone 

symbolem G;  

- parkingów oznaczone symbolem KP;  

- dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczone 

symbolem KDGp;  

- dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolem KDZ;  

- dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL; 

-  dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD;  

- dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW; 

-  ciągów pieszo-jezdnych publicznie dostępnych oznaczone symbolem KPJ. 

Plan jest aktualny i spełnia wymogi obowiązującej ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych 

przepisów prawnych.  

 

4.2.  Uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

 W wyniku analizy wszystkich planów stwierdza się, że cztery z nich zostały 

uchwalone w latach 1996 – 1997, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 

z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). Na podstawie dwóch z ww. planów 

(dotyczy linii 400 kV i linii 110 kV) zrealizowano wyznaczone planem inwestycje, 

natomiast dwa tzn.: MPZP LUBATÓWKA „1” i MPZP LUBATOWA „1” nie 

spełniają wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagają zmiany 

w całości lub uchwalenia nowych planów.  

 Pozostałe cztery plany spełniają  obowiązujące wymogi prawne, w tym zapisy 

w tekstach ustaleń, jak i zastosowane oznaczenia na rysunkach planów, spełniają 

wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia  

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).  
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4.3. Stan realizacji planów miejscowych w stosunku do obowiązków i potrzeb 

określonych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w art. 10 ust. 2 mówi, iż w studium określa się w szczególności: 

  

 „pkt 8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym  

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 

obszary przestrzeni publicznej” – ponieważ w studium określono obszar przestrzeni 

publicznej w mieście Iwoniczu-Zdroju - z zapisu art. 10 ust. 3 wynika obowiązek 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku. 

 W tym przypadku, obszar przestrzeni publicznej jest już objęty Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój, a jego zapisy 

spełniają wymogi ustawowe.   

 
„pkt 9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne” – ponieważ 

w studium wskazano grunty wymagające uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia 

na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowości Iwonicz – dla tych obszarów gmina 

powinna opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (ustawa nie 

narzuca terminów opracowania ww. planów).     

  

5. Analiza i ocena potencjalnych zmian w zagospodarowaniu     

przestrzennym gminy. 

Na obszarze gminy Iwonicz-Zdrój obowiązuje 8 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 1996 - 2018. Wymienione 

plany stanowiły podstawę wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę oraz 

podziałów nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 

z późn. zm.) działalność inwestycyjna przedstawia się następująco:  

✓ na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

✓ na pozostałych obszarach gminy, gdzie nie ma obowiązujących planów 

miejscowych lokalizacja inwestycji celu publicznego następuje w drodze 
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decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji  

o warunkach zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji; 

✓ nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego roboty budowlane: 

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu 

budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są 

zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów 

o ochronie środowiska,  

2) niewymagające pozwolenia na budowę; 

✓ w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

budowa sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), wymaga 

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

W okresie lat 2015 – I poł. 2018 Gmina Iwonicz-Zdrój, w zakresie obowiązujących 

przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego: 

✓ dostosowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Iwonicz-Zdrój do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) i przyjętego na jej 

podstawie statutu uzdrowiska (Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój), tj. nastąpiła w planie korekta granicy 

strefy „A” uzdrowiska; 

 

✓ uwzględniła, poprzez sporządzenie zmian ww. planu (str. 5) wnioski 

zgłaszane przez inwestorów z terenu miasta Iwonicz-Zdrój; 

 

✓ uwzględniła, poprzez uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Iwonicz 1/2014” – część „A”, wnioski zgłoszone przez 

inwestorów z terenu miejscowości Iwonicz. 

 

5.1. Aktywność inwestycyjna na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 

oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych 

 

Aktywność inwestycyjna na obszarze gminy została przedstawiona w czterech 

tabelach o następujących treściach (Tabela Nr 1 – str. 9) i tabele poniżej: 
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Tabela Nr 2  

 

Rodzaj decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2015 – I poł. 2018  dla 

terenów poszczególnych miejscowości (dane: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju). 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Decyzje wydane w latach  

2015 – I poł. 2018 
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Razem 

IW
O

N
IC

Z
-

Z
D

R
Ó

J 

IW
O

N
IC

Z
 

L
U

B
A

T
O

W
A

 

L
U

B
A

T
Ó

W
K

A
 

1. Pomnik rozstrzelanych 

Polaków 

- 

 

1 - 

 

- 

 

1 

2. Oświetlenie uliczne - 1 - - 1 

3. Kanalizacja sanitarna - - 2 - 2 

4. Stacja bazowa telefonii 

komórkowej 

- - 2 - 2 

Ogółem - 2 2 2 6 

 

Tabela Nr 3  

 

Rodzaj decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2015 – I poł. 2018  dla terenów 

poszczególnych miejscowości (dane: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju). 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Decyzje wydane w latach  

2015 – I poł. 2018 
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1. Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

- 

 

2 11 4 17 

2. Zabudowa zagrodowa - 2 2 1 5 

3. Budowa pieca do 

pieczenia chleba 

- 1 - - 1 

4. Droga leśna, place i składy 

drewna dla Nadleśnictwa  

- - 2 - 2 

Ogółem - 5 15 5 25 
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Tabela Nr 4  

 
Ilość wydanych decyzji administracyjnych w latach 2015 – I poł. 2018 (dane: Starostwo 

Powiatowe w Krośnie, Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju) 

 

 

Lata 

 

Ilość 

wydanych 

pozwoleń na 

budowę 

Ilość wydanych 

decyzji o 

warunkach 

zabudowy  

Ilość wydanych 

decyzji o ustaleniu 

lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego 

 

 

Razem 

2015 47 6 3 56 

2016 44 8 2 54 

2017 40 6 1 47 

I poł. 2018 24 5 - 29 

Ogółem 155 25 6 186 

 
Oprócz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, w latach 2015 – I poł. 2018, wydano łącznie 67 wypisów i wyrysów 

z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 

- 2015 r. – 21; 

- 2016 r. – 19; 

- 2017 r. – 16; 

- 2018 r. – 11. 

 

Wykres Nr 1  

 

0
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2015 2016 2017 I poł. 2018

Ilość decyzji

Ilość wypisów z planów

 
Dane: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju 
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Wnioski: 

✓ z powyższych tabel wynika, iż ruch budowlany kształtuje się prawie na 

jednakowym poziomie w poszczególnych latach; 

 

✓ cele publiczne realizowane są na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz planów miejscowych; 

 

✓ z analiz wynika, iż realizowano inwestycje celu publicznego z zakresu 

dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego oraz 

łączności publicznej; 

 

✓ ze względu na obowiązujące plany miejscowego wydawanych jest niewiele 

decyzji dotyczących budowy budynków jednorodzinnych i zagrodowych. 

 

 Rozmieszczenie przestrzenne wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

i o ustaleniu inwestycji celu publicznego w latach 2015 – I poł. 2018, przedstawiono 

dla poszczególnych miejscowości na załączniku graficznym do niniejszego 

opracowania w skali 1:25 000.  

 

5.2. Główne tendencje potencjalnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy. 

 

✓ Utrzymanie w najbliższej przyszłości nowych inwestycji mieszkaniowych 

i innych, w tym usługowych, produkcyjnych czy infrastrukturalnych 

z wykorzystaniem, w miarę możliwości, istniejącej infrastruktury technicznej 

i społecznej. 

 

✓ Utrzymanie koncentracji nowych inwestycji w mieście Iwoniczu-Zdroju oraz 

miejscowościach Iwonicz i Lubatowa, najbardziej zainwestowanych i najlepiej 

wyposażonych w infrastrukturę techniczną. 

 

✓ Podnoszenie walorów architektonicznych nowej i przebudowywanej 

zabudowy, dla coraz lepszego harmonizowania jej z krajobrazem i wymogami 

funkcjonowania Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.  

 

✓ Położenie większego nacisku na remonty, konserwację i poprawę stanu 

istniejących zasobów mieszkaniowych na całym obszarze gminy. 

 

✓ Zintensyfikowanie inwestycji celu publicznego na poziomie gminnym, 

szczególnie w zakresie poprawy wyposażenia istniejących  
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i projektowanych terenów zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w sieci 

i urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji. 

 

✓ Unikanie nadmiernej koncentracji zainwestowania w obszarach już mocno 

zainwestowanych, gdyż może to wpływać na pogorszenie warunków 

związanych z szeroko pojętą jakością życia w zakresie środowiska 

naturalnego. 

 

5.3. Analiza wniosków złożonych w sprawie opracowania zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

W latach 2015 – I poł. 2018 do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju wpłynęły 

wnioski osób fizycznych dotyczące wprowadzenia zmian w obowiązujących planach 

miejscowych. Złożone wnioski zostały przedstawione w tabeli o następującej treści:  

 

 

Tabela Nr 5  

 

       Wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia terenów w poszczególnych  miejscowościach gminy       

Iwonicz-Zdrój (dane: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju). 

 

LP. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Zalesienia  

 

RAZEM 

1. IWONICZ-ZDRÓJ - - - 

2. IWONICZ - - - 

3. LUBATOWA 9 - 9 

4. LUBATÓWKA 3 8 11 

OGÓŁEM 12 8 20 

 

Wnioski: 

✓ należy zauważyć, iż uwzględnienie wszystkich zgłoszonych wniosków będzie 

wymagało zmiany obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowościach: Lubatowa i Lubatówka oraz ewentualnej 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy; 

 

✓ należy przeprowadzić analizę wniosków dotyczących zmian przestrzennych 

gdyż ze względu na określone wcześniej uwarunkowania mogą się one nie  

kwalifikować do uwzględnienia w zmianie planu.  
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6. Wnioski końcowe. 

 

Podsumowując niniejszą Ocenę Aktualności Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój można sformułować 

następujące przesłanki dla rozstrzygnięcia przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju  

o aktualności i ewentualnej potrzebie zmiany któregokolwiek z dokumentów: 

 

✓ z obowiązujących ustaw bezpośrednio nie wynika obowiązek weryfikacji 

dokumentu studium, czy dokumentów planów miejscowych  w zakresie 

przepisów prawa wodnego, ustawy o rewitalizacji, czy ustawy krajobrazowej 

(do momentu opracowania audytu krajobrazowego), natomiast przy 

sporządzaniu zmian tych dokumentów musi być uwzględniony stan prawny 

wynikający z wiążących przepisów prawnych oraz obecnie dostępnych 

materiałów planistycznych; 

 

✓ dotychczasowa realizacja gminnych inwestycji, w tym celu publicznego, 

postępuje zgodnie z kierunkami określonymi w studium;  

 

✓ uchwalone w 2012 r. studium nie wymaga zmiany, do czasu powstania 

nowych uwarunkowań wymuszających tę zmianę, zgodnie z procedurą 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 

✓ obecnie, niespełniające wymogów prawnych, obowiązują dwa miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, tj. MPZP LUBATOWA „1” i MPZP 

LUBATÓWKA „1”, na podstawie których następuje procedura uzyskiwania 

pozwolenia na budowę oraz, do których zostało zgłoszonych 20 wniosków 

w sprawie zmiany przeznaczenia terenów;   

 

✓ stwierdzone rozbieżności pomiędzy treścią planów, a aktualnymi wymogami 

prawa nie powodują ich nieważności; niemniej jednak stanowią one istotne 

przesłanki przemawiające za ich aktualizacją, która powinna obejmować: 

- uwzględnienie istniejących na terenie gminy obszarów Natura 2000; 

- uwzględnienie ustaleń planów zadań ochronnych sporządzanych dla 

obszarów  Natura 2000 oraz ewentualnych planów ochrony 

sporządzanych dla pozostałych obszarów chronionych; 

- sporządzenie aktualnego opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb 

zmian lub nowych planów. 
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W związku z powyższym należy stwierdzić, że zarówno obecnie obowiązujące 

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Iwonicz-Zdrój” jak i niektóre z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (plany, na podstawie których nastąpiła realizacja wszystkich 

inwestycji w nich określonych oraz plany miasta Iwonicz-Zdrój i miejscowości 

Iwonicz) nie wymagają zmiany, zarówno w świetle obowiązujących przepisów 

prawnych w tym zakresie oraz z punktu widzenia przyszłych możliwości rozwoju 

przestrzennego i społeczno-gospodarczego gminy. Możliwości rozumianych z jednej 

strony jako realizację zamierzeń inwestycyjnych mieszkańców gminy, właścicieli 

terenów w gminie, czy innych potencjalnych inwestorów, a z drugiej strony jako 

realizację inwestycji publicznych na różnych szczeblach administracji rządowej 

i samorządowej stymulujących szeroko rozumiany rozwój gminy. 

Ocena wskazuje na potrzebę opracowania nowych lub zmiany 

obowiązujących planów, dla miejscowości Lubatowa i Lubatówka. 

Id: 9D11F9D0-4EDD-466E-ADBB-6E968AC5561C. Uchwalony Strona 37



Id: 9D11F9D0-4EDD-466E-ADBB-6E968AC5561C. Uchwalony Strona 1



Id: 9D11F9D0-4EDD-466E-ADBB-6E968AC5561C. Uchwalony Strona 1


	Strona 1
	Strona 1



