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G£ÓWNE KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
W SFERZE EKOLOGICZNEJ

(Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie)

Procesy rozwoju w ci¹g³y sposób kszta³tuj¹ œro-
dowisko przyrodnicze. Miejsce ochrony œrodowiska
wyznaczone zosta³o w przyjêtych w Polsce rozwi¹-
zaniach systemowych przejawiaj¹cych siê m.in. w:
· nadrzêdnej zasadzie, jak¹ jest zasada zrównowa-

¿onego rozwoju,
· integralnym ujêciu przestrzeni przyrodniczej

wspó³zale¿nie z przestrzeni¹  antropogeniczn¹
jako podstawy kszta³towania rozwoju,

· analizie uwarunkowañ przyrodniczych powi¹za-
nej z uwarunkowaniami spo³ecznymi, kulturowy-
mi, ekonomicznymi i przestrzennymi,

· wkomponowaniu celów ekologicznych w system
celów strategicznych polityki kszta³towania prze-
strzeni, kryteriów z nich wynikaj¹cych jako jedne-
go z g³ównych komponentów procedury informa-
cyjno-decyzyjnej reguluj¹cej ca³okszta³t procesów
rozwoju i przestrzennego zagospodarowania kraju.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego
w sferze ekologicznej na ró¿nych poziomach zarz¹-
dzania dotycz¹ przede wszystkim:
a) harmonizowania zagospodarowania przestrzenne-

go z uk³adem przyrodniczym i ochrony obszarów
o specjalnych walorach,

b) ochrony i zrównowa¿onej gospodarki zasobami
œrodowiska,

c) zachowania i wzbogacania zasobów przyrodni-
czych,

d) poprawy jakoœci œrodowiska,
e) wzrostu bezpieczeñstwa ekologicznego.

Zasady kszta³towania polityki przestrzennej pro-
wadzonej przez jednostki samorz¹du terytorialnego
i organy administracji rz¹dowej, a tak¿e  zakres
i sposoby postêpowania w sprawach przeznaczania
terenów na okreœlone cele oraz ustalania zasad ich
zagospodarowania i zabudowy okreœla ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przyjmuj¹c ³ad przestrzenny i zrów-
nowa¿ony rozwój za podstawê tych dzia³añ.

Polityka przestrzenna prowadzona jest na trzech
szczeblach zarz¹dzania:
a) krajowym,
b) wojewódzkim,
c) gminnym.

Dla ka¿dego z tych poziomów zarezerwowano
inne instrumenty polityki rozwoju, zarz¹dzania prze-
strzeni¹ i zasobami œrodowiska.

Na szczeblu krajowym jest to koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju okreœlaj¹ca uwa-
runkowania, cele i kierunki zrównowa¿onego roz-
woju kraju oraz dzia³ania niezbêdne do jego osi¹-
gniêcia, w tym m.in.:
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1) wymagania z zakresu ochrony œrodowiska i za-
bytków, z uwzglêdnieniem obszarów podlegaj¹-
cych ochronie,

2) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicz-
nej i transportowej, strategicznych zasobów wod-
nych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu
miêdzynarodowym i krajowym.

Do czasu opracowania ww. dokumentu obowi¹-
zuje polityka kszta³towania przestrzeni kraju okre-
œlona w „Koncepcji polityki przestrzennego zagos-
podarowania kraju” opracowana przez Rz¹dowe
Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie (do-
kument og³oszony w Monitorze Polskim nr 26
z 2001 r.). Dokument ten, podobnie jak wiele in-
nych, w tym ustalenia strategii rozwoju wojewódz-
twa, zosta³ uwzglêdniony w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Województwa Podkarpackiego,
stanowi¹cym instrument zarz¹dzania przestrzeni¹
i jednoczeœnie zasobami œrodowiska na poziomie wo-
jewódzkim.

G³ówne kierunki polityki przestrzennej wo-
jewództwa w dziedzinie œrodowiska, okreœlone
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Podkarpackiego w oparciu o obowi¹-
zuj¹ce przepisy prawne, dotycz¹ okreœlenia ob-
szarów i ustalenia na nich zasad i warunków za-
gospodarowania w zakresie:
1)  ochrony terenów o wyj¹tkowych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych poprzez:
- zachowanie istniej¹cych obszarów wielkoprze-

strzennych form ochrony obejmuj¹cych ekosys-
temy i korytarze ekologiczne o znaczeniu krajo-
wym i miêdzynarodowym (w tym w³¹czonych
w obszary Natura 2000),

- uzupe³nienie istniej¹cej sieci obszarów chronio-
nych,

- zmianê zasad ochrony obecnie istniej¹cych ob-
szarów ochrony,

- uzgodnienia i koordynacjê dzia³añ ochronnych
z pañstwami i województwami s¹siednimi,

- poprawê stanu œrodowiska naturalnego, stwarza-
j¹c¹ mo¿liwoœci wzrostu atrakcyjnoœci gospodar-
czej (skutkuj¹cej np. wzrostem cen nieruchomo-
œci na terenach objêtych kanalizacj¹),

- sporz¹dzenie planów ochrony dla wszystkich ist-
niej¹cych parków krajobrazowych i rezerwatów
na terenie województwa;

2) polepszenia struktur ekologicznych (w tym
o znaczeniu miêdzynarodowym) i ochrony walo-
rów œrodowiska naturalnego poprzez podniesie-
nie rygorów ochrony œrodowiska na pewnych
obszarach lub w³¹czenie nowych obszarów do
systemu ochrony przyrody i krajobrazu o zró¿ni-
cowanym re¿imie ochrony m.in. utworzenie

w perspektywie kilkudziesiêciu nowych rezerwa-
tów przyrody oraz Parku Krajobrazowego Pusz-
czy Sandomierskiej i Parku Krajobrazowego
Œrodkowej Wis³y, istotnych z punktu widzenia
rozwoju funkcji wypoczynkowej dla metropolii
Rzeszowa;

3) ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
– w planie wskazuje siê obszary wymagaj¹ce
szczególnych nak³adów inwestycyjnych na popra-
wê jakoœci wód (m.in. budowa oczyszczalni œcie-
ków i sieci kanalizacyjnej we wszystkich miej-
scowoœciach województwa, modernizacja istnie-
j¹cych) i opracowania studiów programowo-prze-
strzennych maj¹cych na celu ochronê przed nie-
w³aœciwym zagospodarowaniem przestrzennym,
ustala siê zasady zagospodarowania dla nastêpu-
j¹cych obszarów:

- obszary zanieczyszczeñ przygranicznych wzd³u¿
granicy z Ukrain¹ (Wiar, Wisznia, Szk³o);

- obszary by³ych kopalni siarki (Machów, Basznia);
- obszary zlewni hydrograficznych rzek Podkar-

pacia do uzyskania I klasy czystoœci (w ocenie
ogólnej);

- obszary 10 G³ównych Zbiorników Wód Podziem-
nych wraz ze strefami ochronnymi ONO i Owo
posiadaj¹cymi zatwierdzon¹ dokumentacjê hydro-
geologiczn¹, jak równie¿ okreœlone orientacyjnie
strefy zbiorników nieudokumentowanych;

- obszary Ÿródliskowe Karpat i Roztocza (ochrona
i zalesianie);

- obszary wystêpowania naturalnych Ÿróde³ (ochro-
na przed zanikiem);

- obszary dolin rzek Podkarpacia tworz¹ce sieci
ekologiczne o znaczeniu krajowym i miêdzyna-
rodowym, których istnienie powinno wp³ywaæ ko-
rzystnie na stan czystoœci wód,

4) wykorzystania rezerw w istniej¹cej bazie sa-
natoryjnej uzdrowisk (Horyniec, Iwonicz Zdrój,
Rymanów Zdrój, Polañczyk) oraz wykorzysta-
nie zasobów wód mineralnych, œrodowiska
i klimatu sprzyjaj¹cych tworzeniu  nowych ob-
szarów uzdrowiskowych m.in. w miejscowo-
œciach:

a) Komañcza (uzdrowisko klimatyczne) i Jawornik
(w gm. Komañcza),

b) Czarna ze wzglêdu na obfitoœæ wód mineralnych
i lokalny mikroklimat,

c) Rabe k. Baligrodu i na terenach wsi Huczwie (gm.
Baligród) – ze wzglêdu na walory krajobrazowe,
klimatyczne i zasoby wód mineralnych, Rabe
kwalifikuje siê do utworzenia uzdrowiska o zna-
czeniu miêdzynarodowym,

d) Lipa w gm. Zaklików (po likwidacji poligonu
wojskowego),
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e) Bircza, gm. Bircza (wykorzystanie lokalnego mi-
kroklimatu),

f) Latoszyn, gm. Dêbica (reaktywowanie przedwo-
jennego oœrodka uzdrowiskowego  opartego o wo-
dy lecznicze);

5) ochrony i racjonalnego wykorzystania kopa-
lin podstawowych i pospolitych o znaczeniu re-
gionalnym – podstawowe kierunki w tym zakre-
sie to:

a) racjonalna eksploatacja i ochrona m.in.
- zasobów surowców z grupy energetycznych o du-

¿ym znaczeniu dla rozwoju województwa, tj. gazu
ziemnego,

- surowców podstawowych. Na uwagê zas³uguj¹:
udokumentowane z³o¿a gipsów i dolomitu, zaso-
by wód mineralnych uznanych formalnie za lecz-
nicze, torfy borowinowe ze z³o¿a Podemszczyna
(pow. Lubaczów) – wykorzystywane w lecznic-
twie uzdrowiskowym,

- zasobów surowców pospolitych, tj. surowców ila-
stych, kruszyw naturalnych, kamieni drogowych
i budowlanych o korzystnych warunkach geolo-
giczno-górniczych,

b) pozyskiwanie energii ze Ÿróde³ energii odnawial-
nych (wiatr, energia s³oneczna, itp.),

c) ci¹g³y proces prowadzenia prac geologicznych,
badawczych i poszukiwawczych dla udokumen-
towania  nowych i szczegó³owego rozpoznawa-
nia z³ó¿ o zasobach prognostycznych;

6) gospodarki leœnej i zalesieñ, gdzie za podsta-
wowe kierunki  dzia³añ uznaje siê:

a) zabezpieczenie ci¹g³oœci lasów oraz ich pozapro-
dukcyjnych i produkcyjnych funkcji, a tak¿e ich
kompleksowa ochrona,

b) zalesienia nieu¿ytków, gruntów rolnych niskich
klas w celu zapewnienia trwa³oœci lasów, ochro-
ny korytarzy ekologicznych, ochrony zasobów
wód podziemnych, zwiêkszenia retencji,

c) przebudowa na zasadach zrównowa¿onego roz-
woju znacznych obszarów lasów (Bieszczady,
Beskid Niski, Pogórze Przemyskie) w kierunku
lasu zgodnego z siedliskiem,

d) przywrócenie utraconej bioró¿norodnoœci i walo-
rów krajobrazowych ekosystemów leœnych.

7) rekultywacja obszarów zdegradowanych, gdzie
okreœlone zosta³y zasady zagospodarowania prze-
strzennego s³u¿¹ce przywróceniu równowagi przy-
rodniczej;

8) ochrona atmosfery i klimatu akustycznego.
W planie okreœlono zasady ochrony dla:

a) obszarów wymagaj¹cych poprawy stanu atmos-
fery (czêste przekroczenia standardów jakoœci
powietrza),

b) obszarów wymagaj¹cych ograniczenia uci¹¿liwo-
œci (szczególnie silne przekroczenia poziomu ha-
³asu i drgañ) wystêpuj¹cych w miastach,

 9)  minimalizowania negatywnych skutków gos-
podarczych procesów denudacyjnych w stre-
fie obszarów osuwiskowych,

10) ochrony korytarzy ekologicznych, dla których
ustalono generalne zasady zagospodarowania,

11) ochrony œrodowiska w rolnictwie poprzez m.in.
wyznaczenie obszarów województwa:

· preferowanych do rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego i produkcji rolniczej przyjaznej œrodowisku,
gdzie powinno siê stosowaæ zabiegi ochrony czyn-
nej, przeciwdzia³aæ od³ogowaniu ziemi, chroniæ
ró¿norodnoœæ starych odmian roœlin u¿ytkowych
oraz chronionych populacji,

· u¿ytkowanych rolniczo o unikatowych walorach
przyrodniczych, dla których nale¿y opracowaæ
program wyznaczania,

12) ochrony œrodowiska w energetyce poprzez:
ograniczanie zanieczyszczeñ emitowanych przez
energetykê,

· eliminowanie barier i pu³apek ekologicznych po-
wstaj¹cych w procesie budowy i eksploatacji
obiektów, w szczególnoœci na terenach o du¿ych
walorach przyrodniczych i na trasach intensyw-
nych przelotów ptaków (np. poprzez znaczenie
linii energetycznych),

· d¹¿enie do rozwoju przesy³u energii elektrycznej
podziemnymi kablami na obszarach o szczegól-
nych walorach krajobrazowych i przyrodniczych,

· dokumentowanie i efektywne wykorzystywanie
geotermalnych Ÿróde³ energii,

13) ochrony œrodowiska w obszarach zurbanizo-
wanych, dla których  podstawow¹ zasad¹ jest:

· lokalizacja inwestycji zgodna z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego,

· zachowanie obowi¹zuj¹cych standardów jakoœci
œrodowiska w zakresie ochrony powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych, gleb, klimatu
akustycznego i innych wynikaj¹cych z lokalnych
warunków i obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych,

· kszta³towanie struktur przestrzennych posiadaj¹-
cych zdolnoœæ do samoregulacji (tereny zieleni,
tereny biologicznie czynne itp.) i równowa¿¹cych
struktur technicznych na terenach zurbanizowa-
nych o naruszonej równowadze œrodowiska,

14)  ustaleñ dla obszaru funkcjonalnego „Zielone
Karpaty” i 3 Transgranicznych Obszarów
Chronionych – utworzonych w celu skoordy-
nowanej ochrony i racjonalnego wykorzystania
miejsc o wysokich walorach turystycznych i przy-
rodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko-
-s³owackim i polsko-ukraiñskim;
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15) ochrony walorów krajobrazowych poprzez
m.in.:

· prowadzenie edukacji spo³eczeñstwa w zakresie
rozwijania œwiadomoœci wartoœci ekologicznej
krajobrazu, a szczególnie w aspekcie estetyki
i unikalnoœci zasobów m.in. poprzez promowa-
nie pozytywnych przyk³adów,

· sporz¹dzanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego na obszarach  przewidzia-
nych do szczególnej ochrony, które w chwili obec-
nej s¹ jedynym i istotnym instrumentem w ochro-
nie i kszta³towaniu ³adu przestrzennego, a tym
samym ochrony walorów krajobrazowych,

· preferowanie funkcji ekologicznych lasów i tere-
nów leœnych jako podstawowych elementów kraj-
obrazotwórczych w województwie, przy zacho-
waniu w³aœciwych proporcji zalesieñ w gminach,

· kszta³towanie terenów zieleni s¹siaduj¹cych z ci¹-
gami komunikacyjnymi tak, by zapewniæ ochro-
nê przed ha³asem i wzbogaciæ walory widokowe
oraz nie prowokowaæ migracji zwierz¹t przez
obszary komunikacyjne.

Na szczeblu gminnym podstawowym instru-
mentem zarz¹dzania przestrzeni¹ gminy jest miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego,
stanowi¹cy dokument prawa miejscowego. Na pod-
stawie tego dokumentu lokalizowane s¹ wszelkie
inwestycje, w przypadku zaœ jego braku, inwestycje
lokalizowane s¹ na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy lub decyzji ustalaj¹cych lokalizacjê celu
publicznego zgodnie z ustaw¹ o planowaniu prze-
strzennym. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego powinien byæ zgodny ze studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy okreœlaj¹cym m.in.:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy

oraz w przeznaczeniu terenów,
2) obszary oraz zasady ochrony œrodowiska i jego

zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturo-
wego i uzdrowisk,

3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,

4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej,

5) obszary, dla których obowi¹zkowe jest sporz¹-
dzenie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na podstawie przepisów odrêb-
nych, w tym obszary wymagaj¹ce przeprowadze-
nia scaleñ i podzia³u nieruchomoœci, a tak¿e ob-
szary rozmieszczenia obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2 oraz ob-
szary przestrzeni publicznej,

6) obszary, dla których gmina zamierza sporz¹dziæ
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, w tym obszary wymagaj¹ce zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych i leœnych na cele nierol-
nicze i nieleœne,

7) kierunki i zasady kszta³towania rolniczej i leœnej
przestrzeni produkcyjnej,

8) obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi
i osuwania siê mas ziemnych,

9) obiekty lub obszary, dla których wyznacza siê
w z³o¿u kopaliny filar ochronny,

10) obszary wymagaj¹ce przekszta³ceñ, rehabilita-
cji lub rekultywacji.

W opracowanym w 2003 r. „Programie ochro-
ny œrodowiska dla województwa podkarpackiego”
zwraca siê uwagê na ten szczególny instrument za-
rz¹dzania zasobami œrodowiska, jakim jest miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wa¿nym zadaniem jednostek samorz¹du tery-
torialnego bêdzie zweryfikowanie dotychczasowych
lub opracowanie nowych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp), z uwzglêd-
nieniem zw³aszcza takich zagadnieñ, jak:
· istniej¹ce i potencjalne obiekty niebezpieczne;
· obszary niespe³niaj¹ce ustalonych wymagañ w za-

kresie jakoœci œrodowiska;
· obszary zalesieñ i zadrzewieñ;
· obiekty i obszary o szczególnych walorach przy-

rodniczych i krajobrazowych;
· wykorzystanie lokalnego potencja³u w zakresie

zaopatrzenia w energiê i surowce;
· okreœlenie relacji pomiêdzy terenami zainwesto-

wanymi a otwartymi.
Priorytetem powinny byæ obszary, dla których

obowi¹zuj¹ce dotychczas plany zosta³y uchwalone
przed 1 stycznia 1995 roku, a które z koñcem 2002
roku utraci³y moc.


