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Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego V zmiany 
studium 

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

Obszar zmiany studium położony jest w granicach miasta Radomyśl Wielki  
w obrębie geodezyjnym Radomyśl – Wólka Dulecka oraz w granicach gminy 
Radomyśl Wielki w obrębie geodezyjnym Zdziarzec. Granica pomiędzy jednostkami 
prowadzi drogą gruntową łączącą się z drogą powiatową nr 1180R Zdziarzec – 
Dębica. 

Obszar położony jest w sąsiedztwie istniejącej zabudowy miasta Radomyśl Wielki  
i miejscowości Zdziarzec. Zachodnia granica obszaru sąsiaduje z ulicą J. 
Piłsudskiego będącą częściowo (do ronda) drogą wojewódzką nr 984 relacji Mielec – 
Radomyśl Wielki – Lisia Góra. Północną granicę obszaru wyznacza ul. W. Witosa, 
południową ciek wodny. Od strony wschodniej granica obszaru została 
poprowadzona przez tereny rolne po działkach ewidencyjnych. 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa posiada wyposażenie w sieci 
infrastruktury technicznej: elektroenergetyczną, wodociągową i gazową oraz 
częściowo w sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Na obszarze zmiany studium nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

W sąsiedztwie obszaru objętego zmianą studium (w południowo-zachodniej części) 
obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Radomyśl Wielki (Uchwała Nr XXXIV/294/02 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim  
z dnia 30 września 2002 r.) - w zakresie terenów oznaczonych na załączniku nr 7: 
KS,UG jako tereny zabudowy urządzeń obsługi komunikacji – lokalizacja stacji paliw 
płynnych i usługowych obiektów towarzyszących, tereny zabudowy usług 
gastronomii. 

 

3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości  
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Obszar zmiany studium obejmuje teren o powierzchni ok. 32 ha, z czego ok. 99,1% 
stanowią tereny własności prywatnej, ok. 0,2% tereny własności Gminy Radomyśl 
Wielki i ok. 0,7% tereny własności Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. 

Pod względem morfologicznym obszar zmiany studium leży w obrębie mezoregionu 
fizycznogeograficznego Płaskowyż Tarnowski – (512.43) i mikroregionu – Północne 
Obniżenie Płaskowyżu Tarnowskiego (512.431). 

Obszar nie wyróżnia się pod względem jakości gleb. Według klasyfikacji genetycznej 
w tym rejonie przeważają gleby brunatne wyługowane - wytworzone z gliny lekkiej, 
piasku słabogliniastego oraz piasku gliniastego lekkiego. Około 1/5 obszaru zajmują 
gleby bielicowe wykształcone na piasku gliniastym lekkim oraz piasku 
słabogliniastym. Stosunkowo niewielki fragment stanowią czarne ziemie 
zdegradowane i ziemie szare na piasku gliniastym lekkim. Położone są one  



w południowej części badanego terenu, w obrębie nieckowatej dolinki przez którą 
przepływa ciek wodny. Z punktu widzenia przydatności rolniczej na obszarze 
przeważają gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Niewielki odsetek (ok. 0,12 ha) stanowią 
grunty III klasy w postaci użytków zielonych (ŁIII) występujących wzdłuż cieku 
wodnego. 

Według podziału Polski na regiony klimatyczne (E. Romer 1949) obszar położony 
jest w pasie klimatów podgórskich Nizin i Kotlin krainy klimatycznej sandomierskiej. 
Klimat ten charakteryzuje się znacznym uprzywilejowaniem termicznym w stosunku 
do terenów sąsiednich. Występują tu długie lata, a zimy nie są zbyt ostre. Średnia 
roczna temperatura wynosi 8,2ºC, a średnia miesięczna - najwyższa jest  
w lipcu 19,1ºC i najniższa w lutym -2,8ºC.  

Okres wegetacyjny trwa 227 dni - rozpoczyna się ok. 4 marca, a kończy ok. 10 
października.  

Rozkład kierunków wiatrów wykazuje wiatry z sektora zachodniego i południowego, a 
najczęstszym kierunkiem wiatru jest zachód-północny-zachód (WNW) oraz południe-
południowy-zachód (SSW). Najrzadziej występują wiatry z kierunków północno-
wschodnich. 

Obszar zmiany studium nie posiada znacznej wartości przyrodniczej. Porastają go 
głównie zbiorowiska antropogeniczne, znaczną część stanowią pola uprawne, 
częściowo łąki. Tereny te w większości są pozbawione roślinności naturalnej. 
Zadrzewienia śródpolne występują sporadycznie, choć lokalnie można 
zaobserwować zjawisko sukcesji. Na nieużytkowanych terenach rolniczych pojawiają 
się trawy oraz roślinność ruderalna, a następnie drzewa.  

Świat fauny nie jest zbyt liczny i zróżnicowany. Pod względem podziału 
zoogeograficznego, obszar zmiany studium zalicza się do krainy Niziny 
Sandomierskiej. Charakter użytkowania terenu wywiera wpływ na skład gatunkowy 
poprzez możliwość zapewnienia odpowiednich terenów lęgowych oraz 
żerowiskowych. Z uwagi na specyfikę przeważającej części obszaru (teren rolny 
intensywnie wykorzystywany) i brak zróżnicowania flory nie występują tu warunki 
sprzyjające bytowaniu fauny. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki 
pospolite, charakterystyczne dla otwartych, terenów rolnych. Nie stwierdza się tu 
występowania gatunków chronionych. 

Na obszarze nie występują formy ochrony przyrody, ustanawiane zgodnie  
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r, poz. 55  
z późn. zm.). Nie stwierdzono również siedlisk przyrodniczych o znaczeniu 
priorytetowym objętych ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, 
jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U.2014, poz.1713). 

Obszar zmiany studium znajduje się poza terenami występowania Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych Polski południowo-wschodniej. Przez badany teren, 
na przybliżonym kierunku NE-SW przebiega dział wodny oddzielający od siebie 
zlewnie cieku - Dopływ spod Wólki Duleckiej i cieku - Potok Partyński. 

Leży on w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 133, która położona jest  
w regionie wodnym Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia. 



Na obszarze nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych w formie studni 
kopanych czy wierconych, z których woda pobierana byłaby przez indywidualnych 
właścicieli, na potrzeby bytowo - gospodarcze. W obrębie obszaru nie znajdują się 
również komunalne ujęcia wód.  

Na obszarze, w nieckowatych zagłębieniach biorą początek bezimienne cieki wodne, 
które w kierunku zachodnim prowadzą swe wody do cieku – Dopływ spod Wólki 
Duleckiej, natomiast w kierunku wschodnim do Potoku Partyńskiego. Południowa 
granica obszaru opiera się o bezimienny ciek wodny, którego wody płyną w kierunku 
wschodnim. 

Obszar zmiany studium znajduje się w obrębie jednolitej części wód 
powierzchniowych pn. Zgórska Rzeka PLRW 200017217469. 

 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W obszarze objętym zmianą studium występuje obiekt zabytkowy – stanowisko 
archeologiczne nr 3/28 Wólka Dulecka (osada z okresu późnego średniowiecza).   
W obszarze objętym zmianą studium nie występują dobra kultury współczesnej. 

 

5. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia 
 

Obszar objęty zmianą studium stanowią częściowo tereny zabudowane zabudową 
zagrodową, zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową produkcyjną  
w gospodarstwie hodowlanym. Pozostałe tereny porastają głównie zbiorowiska 
antropogeniczne – pola uprawne (grunty orne i łąki) częściowo odłogowane oraz 
ugorowane oraz niewielkie tereny zadrzewień i cieki wodne. 

Na obszarze nie występują źródła hałasu przemysłowego, natomiast występuje hałas 
pochodzący od środków transportu samochodowego, w związku z przebiegającą 
częściowo przy granicy zmiany studium drogą wojewódzką nr 984.  

W związku z zakończeniem w dniu 1 grudnia 2020 r. budowy obwodnicy na tej 
drodze i częściowym poprowadzeniem drogi po nowej trasie ewentualne uciążliwości 
hałasowe ruchu tranzytowego ulegną zmniejszeniu.  

 

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i jej mienia należy do obowiązków policji oraz 
straży pożarnej. Na terenie gminy znajduje się Komisariat Policji – w Radomyślu 
Wielkim. W obszarze zmiany studium nie ma zakładów zakwalifikowanych do grupy  
o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych. 

 

7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Analiza ekonomiczna, Analiza środowiskowa i Analiza społeczna jak również 
Prognoza demograficzna, Możliwości finansowe gminy, Bilans terenów  
i Określenie możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych 
i infrastruktury technicznej oraz społecznej służących realizacji zadań własnych 
gminy zostały opisane w cz. II. tekstu studium na stronach 28-45. 



 

8. Stan prawny gruntów 

Stan prawny gruntów na terenie gminy został opisany w rozdziale V.3 Prawa 
własności. 

W obszarze objętym zmianą studium występują w przeważającej części grunty 
własności prywatnej. Tylko kilka działek oznaczonych symbolem „dr” jest własności 
Gminy Radomyśl Wielki i Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. 

 

9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

W obszarze objętym zmianą studium nie występują obiekty i tereny chronione na 
podstawie przepisów odrębnych. 

 

10. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

W obszarze objętym zmianą studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń 
geologicznych. 

 

11. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Obszar zmiany studium znajduje się poza zasięgiem występowania 
udokumentowanych złóż kopalin oraz poza zasięgiem występowania głównych 
zbiorników wód podziemnych a także stref ochronnych ujęć wód. 

W obszarze objętym zmianą studium nie występują udokumentowane kompleksy 
podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

 

12. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych 

Obszar zmiany studium znajduje się poza zasięgiem występowania terenów 
górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 

 

13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami 

Przez obszar zmiany studium nie przebiegają żadne drogi publiczne.  
Przy granicy obszaru zmiany studium przebiega droga wojewódzka nr 984 relacji 
Mielec – Radomyśl Wielki – Lisia Góra wraz z nowo otwartą obwodnicą miasta.  
W południowo-zachodniej części obszaru zmiany znajduje się skrzyżowanie drogi 
wojewódzkiej nr 984 z drogą powiatową nr 1180R relacji Dębica - Zdziarzec.  
W północnej części obszaru zmiany znajduje się ul. Witosa będąca drogą 
wewnętrzną. Szczegółowo stan systemu komunikacji na terenie całej gminy został 
opisany w rozdziale VI.3 Komunikacja. 

Przez obszar zmiany studium nie przebiegają żadne linie elektroenergetyczne 
wysokiego i średniego napięcia. Najbliższe linie średniego napięcia i stacje 



transformatorowe położone się na północ i południowy-zachód od obszaru zmiany 
studium. Przez obszar zmiany studium przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa oraz 
kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy stan systemu infrastruktury technicznej na 
terenie całej gminy został opisany w rozdziale VI.4 Infrastruktura techniczna. 

 

14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

W obszarze objętym zmianą studium brak jest programów zawierających zadania 
rządowe służące realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

 

15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Obszar objęty zmianą studium położony jest poza terenami zagrożonymi zalaniem 
wodami powodziowymi. 

 

  



Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego VI zmiany 
studium 

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

Zmiana studium składa się z trzech obszarów: 

1) Obszar w granicach miasta Radomyśl Wielki w obrębie geodezyjnym Radomyśl 
Wielki oraz w granicach gminy Radomyśl Wielki w obrębie geodezyjnym Partynia. 
Granica pomiędzy jednostkami prowadzi drogą gruntową łączącą się od strony 
wschodniej z ul. M. Firleja. Obszar położony jest w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej miasta Radomyśl Wielki i miejscowości Partynia. Od 
strony zachodniej granica obszaru przebiega wzdłuż nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej (obwodnica miasta) nr 984 relacji Mielec – Radomyśl Wielki – Lisia 
Góra. Od strony wschodniej granica przebiega wzdłuż ul. Firleja, następnie 
prowadzi drogami gruntowymi wzdłuż granicy obszaru Osiedla Kościuszki 2” 
(objętym IV zmianą studium z 2018 r.). Od strony południowej granica przebiega 
wzdłuż ul. L. Lonczaka. 

2) Obszar w obrębie geodezyjnym Partynia przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 
984 relacji Mielec – Radomyśl Wielki – Lisia Góra z drogą powiatową nr 1166R 
relacji Partynia – Jamy. Obszar położony jest w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
przemysłowej miejscowości Partynia. Od strony zachodniej granica obszaru 
przebiega wzdłuż granicy gminy, od strony północnej granica prowadzi drogą 
powiatową nr 1166R, następnie po granicy działek ewidencyjnych. Wschodnią 
granicą obszaru jest droga wojewódzka nr 984. Południowa granica prowadzi po 
granicach działek ewidencyjnych wzdłuż drogi gruntowej i cieku wodnego. 

3) Obszar w obrębie geodezyjnym Podborze przy drodze wojewódzkiej nr 984 relacji 
Mielec – Radomyśl Wielki – Lisia Góra. Obszar położony jest w sąsiedztwie 
istniejącej rozproszonej zabudowy miejscowości Podborze. Północną granicą 
obszaru jest droga wojewódzka nr 984, pozostałe granice prowadzą po granicach 
działek ewidencyjnych i ciekach wodnych. 

 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna i usługowo-produkcyjna posiada 
wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczną, wodociągową  
i gazową oraz częściowo w sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Na obszarze zmiany studium występują fragmenty obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: 

Obszar (1) 

− Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 
Radomyśl Wielki uchwalone Uchwałą Nr XXXIV/293/2002 Rady Miejskiej  
w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2002 r. - w zakresie terenu 
oznaczonego na załączniku nr 7 symbolami: „MN,MR”, „RP”, „KDW”, „KD(w)”; 

− Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Radomyśl Wielki 
uchwalone Uchwałą Nr XXXIV/294/02 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim  



z dnia 30 września 2002 r. - w zakresie terenu oznaczonego na załączniku nr 13 
symbolami: „MN”, „KDG”; 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę 2-torowej 
linii WN 110 kV do m. Radomyśl Wielki na terenie gminy Radomyśl Wielki i stacji 
energetycznej w Radomyślu Wielkim uchwalony Uchwałą Nr XXXI/238/09 Rady 
Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 listopada 2009 r. – w zakresie terenu 
oznaczonego symbolem „EE110kV”; 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 2”  
w miejscowości Radomyśl Wielki i Partynia uchwalony Uchwałą Nr III/21/18 Rady 
Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 grudnia 2018 r. – w zakresie terenu 
oznaczonego symbolem „KDL”. 

Obszar (2) 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl Wielki 1/99 
uchwalony Uchwałą Nr XIII/133/99 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 
30 grudnia 1999 r. - w zakresie terenu oznaczonego na załączniku nr 20a 
symbolami: „MZ”, „UG”, „KW”, „KP”; 

− Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 
Radomyśl Wielki uchwalone Uchwałą Nr XXXIV/293/2002 Rady Miejskiej  
w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2002 r.  

• w zakresie terenu oznaczonego na załączniku nr 11 symbolami: „PS,UR,U”, 
„KDW”; 

• w zakresie terenu oznaczonego na załączniku nr 12 symbolami: „PS,UR,U”, 
„KD(w)”, „RL”. 

Obszar (3) 

− Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 
Radomyśl Wielki uchwalone Uchwałą Nr XXXIV/293/2002 Rady Miejskiej  
w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2002 r. - w zakresie terenu 
oznaczonego na załączniku nr 37 symbolami: „P,S,UR,U,KS”, „KDW”, „KD(w)”; 

 

3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości  
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Obszar zmiany studium obejmuje teren o powierzchni ok. 60,4 ha, z czego: 
1) pow. ok. 12,2 ha – ok. 96% wł. prywatna w tym spółka jawna, ok. 4% Gmina; 
2) pow. ok. 28,5 ha – ok. 90% wł. prywatna w tym spółka z o.o., ok. 6% Gmina, ok. 

4% Powiat; 
3) pow. ok. 19,7 ha – ok. 80% wł. prywatna, ok. 15% Gmina, ok. 5% Skarb Państwa.  

  

Pod względem morfologicznym obszar zmiany studium leży w obrębie mezoregionu 
fizycznogeograficznego Płaskowyż Tarnowski – (512.43) i mikroregionu – Północne 
Obniżenie Płaskowyżu Tarnowskiego (512.431). 

Obszary nie wyróżniają się pod względem jakości gleb. Według klasyfikacji 
genetycznej w tym rejonie przeważają gleby brunatne wyługowane - wytworzone z 



gliny lekkiej, piasku słabogliniastego oraz piasku gliniastego lekkiego. Około 1/5 
obszaru zajmują gleby bielicowe wykształcone na piasku gliniastym lekkim oraz 
piasku słabogliniastym. Stosunkowo niewielki fragment stanowią czarne ziemie 
zdegradowane i ziemie szare na piasku gliniastym lekkim. Z punktu widzenia 
przydatności rolniczej na obszarach przeważają gleby IV i V klasy bonitacyjnej (R, Ł  
i Ps) oraz zakrzaczenia i zadrzewienia Lzr. Niewielki odsetek stanowią grunty VI 
klasy w postaci użytków zielonych (Ł i Ps) oraz grunty pod wodami i grunty 
zabudowane. 

Według podziału Polski na regiony klimatyczne (E. Romer 1949) obszar położony 
jest w pasie klimatów podgórskich Nizin i Kotlin krainy klimatycznej sandomierskiej. 
Klimat ten charakteryzuje się znacznym uprzywilejowaniem termicznym w stosunku 
do terenów sąsiednich. Występują tu długie lata, a zimy nie są zbyt ostre. Średnia 
roczna temperatura wynosi 8,2ºC, a średnia miesięczna - najwyższa jest  
w lipcu 19,1ºC i najniższa w lutym -2,8ºC.  

Okres wegetacyjny trwa 227 dni - rozpoczyna się ok. 4 marca, a kończy ok. 10 
października.  

Rozkład kierunków wiatrów wykazuje wiatry z sektora zachodniego i południowego, a 
najczęstszym kierunkiem wiatru jest zachód-północny-zachód (WNW) oraz południe-
południowy-zachód (SSW). Najrzadziej występują wiatry z kierunków północno-
wschodnich. 

Obszary zmiany studium nie posiadają znacznej wartości przyrodniczej. Porastają je 
głównie zbiorowiska antropogeniczne, część stanowią pola uprawne, łąki oraz tereny 
zarastające w wyniku zjawiska sukcesji. Tereny te w większości są pozbawione 
roślinności naturalnej. Zadrzewienia i zakrzaczenia występują częściowo na 
obszarze (2) i (3).  

Świat fauny nie jest zbyt liczny i zróżnicowany. Pod względem podziału 
zoogeograficznego, obszar zmiany studium zalicza się do krainy Niziny 
Sandomierskiej. Charakter użytkowania terenu wywiera wpływ na skład gatunkowy 
poprzez możliwość zapewnienia odpowiednich terenów lęgowych oraz 
żerowiskowych. Z uwagi na specyfikę przeważającej części obszaru (teren rolny lub 
teren zakrzaczony) i brak zróżnicowania flory nie występują tu warunki sprzyjające 
bytowaniu fauny. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki pospolite, 
charakterystyczne dla terenów otwartych. Nie stwierdza się tu występowania 
gatunków chronionych. 

Na wszystkich obszarach nie występują formy ochrony przyrody, ustanawiane 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r, poz. 
55 z późn. zm.). Nie stwierdzono również siedlisk przyrodniczych o znaczeniu 
priorytetowym objętych ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, 
jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U.2014, poz.1713). 

Obszary zmiany studium znajdują się poza terenami występowania Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych Polski południowo-wschodniej.  

Wszystkie trzy obszary leżą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 133, 
która położona jest w regionie wodnym Górnej Wisły w pasie Północnego 
Podkarpacia. 



Na obszarach nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych w formie studni 
kopanych czy wierconych, z których woda pobierana byłaby przez indywidualnych 
właścicieli, na potrzeby bytowo - gospodarcze. W obrębie obszaru nie znajdują się 
również komunalne ujęcia wód.  

Wszystkie obszary zmiany studium leżą w obrębie jednolitej części wód 
powierzchniowych pn. Zgórska Rzeka PLRW 200017217469. 
 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W trzech obszarach objętych zmianą studium nie występują obiekty zabytkowe jak 
również nie występują dobra kultury współczesnej. 
 

5. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia 
 

Obszar objęty zmianą studium stanowią częściowo tereny zabudowane zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową produkcyjną i usługowo-produkcyjną. 
Pozostałe tereny porastają głównie zbiorowiska antropogeniczne – pola uprawne 
(grunty orne i łąki) częściowo odłogowane oraz ugorowane oraz tereny zadrzewień  
i cieki wodne. 

Na obszarze nie występują źródła hałasu przemysłowego, natomiast występuje hałas 
pochodzący od środków transportu samochodowego, w związku z przebiegającą 
częściowo przy granicy zmiany studium drogą wojewódzką nr 984.  
 

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i jej mienia należy do obowiązków policji oraz 
straży pożarnej. Na terenie gminy znajduje się Komisariat Policji – w Radomyślu 
Wielkim. W obszarach zmiany studium nie ma zakładów zakwalifikowanych do grupy  
o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych. 
 

7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Analiza ekonomiczna, Analiza środowiskowa i Analiza społeczna jak również 
Prognoza demograficzna, Możliwości finansowe gminy, Bilans terenów  
i Określenie możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych 
i infrastruktury technicznej oraz społecznej służących realizacji zadań własnych 
gminy zostały opisane w cz. II. tekstu studium na stronach 28-45. 
 

8. Stan prawny gruntów 

Stan prawny gruntów na terenie gminy został opisany w rozdziale V.3 Prawa 
własności. 

W obszarach objętych zmianą studium występują w przeważającej części grunty 
własności prywatnej. Tylko kilka działek dróg rolniczych i rowów jest własności Gminy 
Radomyśl Wielki i Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. 



 

9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

Na obszarach objętych zmianą studium nie występują obiekty i tereny chronione na 
podstawie przepisów odrębnych. 
 

10. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na obszarach objętych zmianą studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń 
geologicznych. 
 

11. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Obszary zmiany studium znajdują się poza zasięgiem występowania udokumento-
wanych złóż kopalin oraz poza zasięgiem występowania głównych zbiorników wód 
podziemnych a także stref ochronnych ujęć wód. 

Na obszarach objętych zmianą studium nie występują udokumentowane kompleksy 
podziemnego składowania dwutlenku węgla. 
 

12. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych 

Obszary zmiany studium znajdują się poza zasięgiem występowania terenów 
górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 
 

13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami 

Przez obszar zmiany studium przebiega fragment drogi publicznej powiatowej klasy 
Z nr 1166R relacji Partynia – Jamy i końcowy odcinek drogi gminnej dojazdowej – ul. 
L. Lonczaka. Ponadto wszystkie trzy obszary objęte zmianą studium położone są 
przy granicy drogi wojewódzkiej nr 984 relacji Mielec – Radomyśl Wielki – Lisia Góra. 
Szczegółowo stan systemu komunikacji na terenie całej gminy został opisany  
w rozdziale VI.3 Komunikacja. 

Przez obszar zmiany studium przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna 
wysokiego napięcia 110 kV oraz linie średniego napięcia 15 kV. Przez obszar zmiany 
studium przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej. 
Szczegółowy stan systemu infrastruktury technicznej na terenie całej gminy został 
opisany w rozdziale VI.4 Infrastruktura techniczna. 
 

14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Na obszarach objętych zmianą studium brak jest programów zawierających zadania 
rządowe służące realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 
 

15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Obszary objęte zmianą studium położone są poza terenami zagrożonymi zalaniem 
wodami powodziowymi. 



 

 

 

  









 


