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Uchwała Nr XI/83/2007 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 4 lipca 2007r. 
 
 

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza – Etap I  

 
(teren w prawobrze�nej cz��ci miasta, oznaczony na zał�czniku graficznym 
do uchwały Rady Miasta Sandomierza o przyst�pieniu do sporz�dzania 
kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji Studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza z dnia 28.08.2006r., 
symbolem „I”) 

   
Działaj�c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz art. 3 
ust. 1, art.12 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pó�n. zm.)  

 
Rada Miasta Sandomierza  

uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 

1. Uchwala si� Zmian� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sandomierza – Etap I, uchwalonego Uchwał�  
Nr  XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r., zwan� 
dalej Zmian� Studium – Etap I,  

2. Zmiana Studium – Etap I obejmuje obszar o powierzchni około 55 ha, poło�ony 
w południowej cz��ci miasta, w rejonie zachodniej cz��ci ul. Zarzekowice. 

 
§ 2 

 
Zmiana Studium – Etap I dotyczy: 

1) uwarunkowa� wynikaj�cych z dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) potrzeb i mo�liwo�ci rozwoju gminy; 
3) stanu prawnego gruntów; 
4) kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów; 
5) kierunków i wska�ników dotycz�cych zagospodarowania oraz u�ytkowania 

terenów; 
6) obszarów oraz zasad ochrony �rodowiska i jego zasobów; 
7) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
8) obszarów na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym; 
9) obszarów, na których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagaj�cych zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 

10) kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
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§ 3 
 

1. Zmienia si� tekst Studium: 
1) w zakresie rozdziałów: 

a) wprowadzenie 
b) Cz��� I, Rozdział 2. „Zadania realizacji celów strategicznych rozwoju 

Sandomierza oraz wynikaj�ce z nich działania” (podrozdziały 2.1. 
„Aktywizacja działalno�ci gospodarczej w Sandomierzu” i 2.6. „Rozwój 
ogólnomiejskich i ponadlokalnych funkcji uzupełniaj�cych w stosunku 
do funkcji zwi�zanych z wytwórczo�ci� i turystyk�”) 

c) Cz��� II, Rozdział 1. Uwarunkowania wynikaj�ce z dotychczasowego 
przeznaczenia i zagospodarowania terenów (podrozdział 1.1. 
„Charakterystyka stanu istniej�cego i projektowanego 
zagospodarowania przestrzennego miasta”), 

d) Cz��� II,  Rozdział 4. “Uwarunkowania wynikaj�ce z uzbrojenia 
in�ynieryjnego” (podrozdział 4.1. “Charakterystyka stanu uzbrojenia 
in�ynieryjnego”) 

e) Cz��� III, Rozdział 1. „Zakres ustalanych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”, 

f) Cz��� III, Rozdział 7. „Kierunki  rozwoju  komunikacji i infrastruktury 
technicznej” (podrozdział 7.1. „Kierunki rozwoju systemu 
transportowego” i 7.2. „Kierunki rozwoju infrastruktury in�ynieryjnej”), 

g) Cz��� III, Rozdział 8. „Obszary, dla których b�dzie podj�ta decyzja  
o potrzebie sporz�dzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego” (podrozdziały 8.1. „Obszary wymagaj�ce 
priorytetowego sporz�dzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego” i 8.2. „Spodziewane efekty przestrzenne wynikaj�ce 
ze sporz�dzania wymienionych planów”), 

h) Cz��� IV, Rozdział 2. „Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego”  
(podrozdziały  2.2. „Tereny przeznaczone pod rozwój 
przedsi�biorczo�ci  gospodarczej, które powinny by� priorytetowo 
obj�te miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” i 2.3. 
„Tereny przeznaczone pod rozwój przedsi�biorczo�ci gospodarczej, dla 
których opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego mo�e by� przewidywane w dalszej kolejno�ci”), 

i) Cz��� IV, Rozdział 3. „Programy gospodarki przestrzennej” 
(podrozdział 3.4. „Programy rozwoju gospodarki komunalnej”); 

2) w zakresie ilustracji : 
a) Ilustracja nr 6 – „Analiza zmian miejscowych planów ogólnych 

zagospodarowania przestrzennego i zmian struktury terenów 
niezabudowanych” 

b) Ilustracji nr 18 – „Analiza struktury własno�ci gruntów” 
c) Ilustracji nr 23 – „Ustalenia dotycz�ce u�ytkowania terenów” 
d) Ilustracji nr 24 – „Kierunki rozwoju sieci drogowo-ulicznej” 
e) Ilustracji nr 26 – „Granice miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego”. 
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2. Zmienia si� rysunki Studium w zakresie kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, a tak�e w zakresie oceny 
warto�ci przyrodniczych i kulturowych. 

 
 
3.Uzupełnia si� tekst Studium w cz��ci III o: 

��  w rozdziale 8, podrozdział 8.3. „Obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze” 

� � rozdział 10. „Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 
przeznaczaniu terenów” 

� � rozdział 11. „Kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz 
u�ytkowania terenów” 

� � rozdział 12. „Obszary na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym” 

i w cz��ci IV o: 
5) w rozdziale 2, podrozdział 2.4. „Tereny przeznaczone pod komunikacj� 

publiczn� dla których opracowanie planu jest istotne ze wzgl�du na ich rol� w 
systemie obsługi komunikacyjnej miasta”. 

 
4. Pozostałe ustalenia Studium pozostaj� bez zmian. 

 
§ 4 

 
Zmian� Studium – Etap I stanowi� zał�czone do niniejszej uchwały: 

1) Jednolity tekst Studium z wyró�nion�, pochył� czcionk� i kolorem niebieskim -  
dodan� i kolorem czerwonym - usuni�t�, tre�ci� Zmiany Studium –  
Etap I wraz z ilustracjami z wyró�nion� konturem Zmian� Studium – Etap I; 

2) Jednolity rysunek Studium z wyró�nion� konturem Zmian� Studium – Etap I;. 
3) Zał�cznik zawieraj�cy rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu Zmiany Studium – Etap I. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 

        Przewodnicz�cy 
        Rady Miasta Sandomierza 

 
Janusz Sochacki 
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Projekt Zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego - Etap I przygotował Zespół Projektowy w składzie: 
 
 
mgr in�. arch. Gabriela Gołuch  (Nr wpisu na list� OIU KT-175)  - główny projektant 
 
mgr in�. arch. Izabella Orłowska (Nr wpisu na list� OIU KT-200)  - główny projektant 
 
mgr Janina Nowak  
 
mgr in�. Leszek Wo� 
 
mgr in�. Jan Kluzek  
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Spis tre�ci 
 
Wprowadzenie 
I. Cele   i  zadania rozwojowe         

1. Cele strategiczne rozwoju miasta 
2. Zadania realizacji celów strategicznych rozwoju Sandomierza oraz wynikaj�ce     
 z nich działania. 
3. Cele kierunkowe zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza 
4. Zadania realizacji celów kierunkowych zagospodarowania przestrzennego
  
 

II. Uwarunkowania realizacji celów rozwoju przestrzennego miasta.   
1. Uwarunkowania wynikaj�ce z dotychczasowego przeznaczenia  
 i zagospodarowania terenów       
2. Uwarunkowania wynikaj�ce ze stanu i funkcjonowania �rodowiska  
 przyrodniczego.         
3. Uwarunkowania wynikaj�ce z funkcjonowania �rodowiska kulturowego 
4. Uwarunkowania wynikaj�ce z uzbrojenia in�ynieryjnego   
5. Uwarunkowania wynikaj�ce z dotychczasowego funkcjonowania  
 systemu transportowego miasta       
6. Uwarunkowania wynikaj�ce z jako�ci �ycia mieszka�ców   
7. Uwarunkowania wynikaj�ce, ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
8. Uwarunkowania wynikaj�ce z prawa własno�ci      
9. Uwarunkowania wynikaj�ce z zada� słu��cych realizacji  
 ponadlokalnych celów publicznych.      

 
III. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Sandomierza.    

1. Zakres ustalanych kierunków zagospodarowania przestrzennego  
2. Obszary obj�te lub wskazane do obj�cia ochron�    
3. Lokalne warto�ci zasobów �rodowiska przyrodniczego i zagro�enia  
 �rodowiskowe.         
4. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w  tym wył�czone z zabudowy. 
5. Obszary zabudowane.        
6. Obszary przeznaczone pod zabudow�.      
7. Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury in�ynieryjnej   
8. Obszary, dla których b�dzie podj�ta decyzja o potrzebie  
 sporz�dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
9. Obszary przewidywane do realizacji zada� i programów ponadlokalnych 
10. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczaniu terenów 
11. Kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz u�ytkowania terenów 
12. Obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu lokalnym 
 

IV.  Polityka przestrzenna miasta        
1. Instrumenty polityki przestrzennej.      
2. Plany zagospodarowania przestrzennego.     
3. Programy gospodarki przestrzennej.      
4. Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.    
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WPROWADZENIE 
 
 „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Sandomierza” jest dokumentem planistycznym sporz�dzonym dla obszaru całego 
miasta na podstawie obowi�zuj�cej  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pó�n. zmianami). 
„Studium” okre�la polityk� zagospodarowania przestrzennego miasta, uwzgl�dnia 
stan istniej�cy zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania jego rozwoju oraz 
kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 „Studium” nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 W dniu 27 maja 1997 r. Rada Miasta Sandomierza podj�ła uchwał� o 
przyst�pieniu do sporz�dzenia „Studium”. (Nr uchwały LII/342/97) 
 Opracowanie projektu „Studium powierzone zostało w drodze publicznego 
przetargu Pracowni Urbanistycznej ANNELI z Warszawy, w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 
344 z pó�n. zmianami). Prace nad studium prowadzone były pod kierunkiem 
głównych projektantów: prof. dr hab. Jana Macieja Chmielewskiego i mgr in�.arch. 
Jolanty Latała. 
 Prace merytoryczne nad projektem „Studium” zostały  podzielone na pi�� 
etapów. 
Wst�pny etap prac dotyczył oceny materiałów wej�ciowych. Ocenie zostały poddane 
ró�ne opracowania studialne, analityczne i programowe, b�d�ce w posiadaniu 
Urz�du Miasta. Przede wszystkim oceniono kompletno�� i zawarto�� tych 
opracowa�. Szczegółowej analizie zostały poddane miejscowe plany ogólne 
zagospodarowania przestrzennego Sandomierza z ostatnich lat, tj. 1964, 1971, 1988 
oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 
pozwolenia na budow� – Raport Nr 1 „Ocena materiałów wej�ciowych”. 
 Drugi etap  prac dotyczył analiz stanu istniej�cego zagospodarowania 
przestrzennego Sandomierza, stanu i mo�liwo�ci rozwoju infrastruktury transportowej 
i in�ynieryjnej, warunków  ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 
stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a tak�e uwarunkowa� rozwoju wynikaj�cych 
z sytuacji demograficznej, stanu jako�ciowego zagospodarowania miasta i rozwoju 
przestrzennego  - Raport  Nr 2 – „Diagnoza stanu istniej�cego zagospodarowania 
przestrzennego i uwarunkowa� rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sandomierz”. 
 Trzeci etap dotyczył opracowania wariantowych celów i kierunków rozwoju 
przestrzennego Sandomierza. Zostały tu przedstawione problemy kierunków rozwoju 
miasta. Najwa�niejsze z nich to: 
• Problem uzyskania przez Sandomierz roli i znaczenia w nowym podziale 

administracyjnym kraju, 
• Problem dezintegracji przestrzennej w zagospodarowaniu miasta, 
• Zagro�enia dla otwartej przestrzeni produkcyjnej, 
• Brak stabilizacji w produkcji sadowniczo-ogrodniczej i rynku zbytu, 
• Problemy komunikacyjne, wynikaj�ce ze stale wzrastaj�cej liczby samochodów 

osobowych, 
• Problemy wynikaj�ce z rozwoju infrastruktury in�ynieryjnej, 
• Pot�guj�ca si� degradacja �rodowiska przyrodniczego Sandomierza, 
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• Słabe wykorzystanie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych 
dla rozwoju turystyki, 

• Problemy usług dla ludno�ci w Sandomierzu, 
• Problemy rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Sandomierza. 

Powy�sze problemy w układzie przestrzennym s� przedstawione na 
ilustracji Nr 1. Szczegółowy zakres problemów jest okre�lony w Raporcie Nr 3 
niniejszego opracowania „Studium”. 

W wyniku tak zidentyfikowanych problemów zostały przedstawione 
wariantowe scenariusze rozwoju, które okre�liły priorytetowe działania władz 
samorz�dowych prowadz�ce  do prawidłowego i docelowego zagospodarowania 
miasta. 

Przedstawiaj� si� one nast�puj�co: 
Scenariusz Nr I  -  „Sandomierz wa�nym o�rodkiem dziedzictwa 

kulturowego i rozwoju turystyki o znaczeniu regionalnym i krajowym”, 
Scenariusz Nr II - „Sandomierz wa�nym o�rodkiem rozwoju 

przedsi�biorczo�ci gospodarczej w subregionie płd.-wsch. Polski”, 
Scenariusz Nr III - ” Sandomierz atrakcyjnym miejscem zamieszkania i 

wypoczynku wykorzystuj�cym unikalne walory krajobrazu ziemi sandomierskiej”. 
Etap trzeci zako�czony został  raportem Nr 3 – „Wariantowe scenariusze 

rozwoju i   zagospodarowania przestrzennego Sandomierza .  
Etap czwarty prac projektowych  dotyczył opracowania projektu dokumentu 

„Studium”. Dokument „Studium” okre�laj�c uwarunkowania i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego miasta uwzgl�dni wszystkie trzy scenariusze 
rozwoju, jako docelowy wariant rozwoju dla Sandomierza. 

Etap V b�dzie dotyczył  procedury opiniowania „Studium” i zako�czy si� 
raportem prezentuj�cym uwagi i wnioski zgłoszone przez jednostki uprawnione do 
opiniowania.  

Ponadto niniejszy projekt dokumentu zawiera wst�pny projekt Uchwały 
Rady Miasta Sandomierza dot. zatwierdzenia  „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Sandomierza”. 
     
 Zgodnie z uchwał� Nr XXXVIII/365/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 
sierpnia 2006 r. o przyst�pieniu do sporz�dzania kompleksowej zmiany studium lub 
nowej edycji studium podj�to opracowanie zmiany Studium w dwóch etapach. 

Zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Sandomierza - Etap I jest sporz�dzana dla obszaru poło�onego w 
południowej cz��ci miasta, w rejonie zachodniej cz��ci ul. Zarzekowice. 
Powierzchnia tego obszaru to około 55 ha. Zmiana Studium sporz�dzana jest na 
podstawie obowi�zuj�cej  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.).  
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CZ��� I 
CELE I ZADANIA ROZWOJOWE
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1. Cele strategiczne rozwoju miasta 
 
1.1. Enumeracja celów 
 

Cele strategiczne  przedstawia si� w układzie wa�no�ci wynikaj�cym z ich 
rangi w rozwi�zywaniu najistotniejszych problemów zrównowa�onego rozwoju 
Sandomierza. Wydobyta kolejno�� celów wynika równie� z ich wzajemnych 
uwarunkowa�. To znaczy, �e uruchomienie działa� na rzecz realizacji celu 
pierwszego stworzy podstawy dla uruchomienia działa� na rzecz realizacji celu 
drugiego, a te z kolei ł�cznie z działaniami wynikaj�cymi z celu pierwszego umo�liwi� 
rozpocz�cie działa� na rzecz realizacji celu trzeciego. 
 

Cel I 
SANDOMIERZ WA�NYM O�RODKIEM ROZWOJU PRZEDSI�BIORCZO�CI 

GOSPODARCZEJ W SUBREGIONIE PŁD.-WSCH. POLSKI. 
 

Cel II 
SANDOMIERZ, WA�NYM O�RODKIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

I ROZWOJU TURYSTYKI O ZNACZENIU REGIONALNYM I KRAJOWYM. 
 

Cel III 
SANDOMIERZ ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I 

WYPOCZYNKU WYKORZYSTUJ�CYM UNIKALNE WALORY KRAJOBRAZU 
ZIEMI SANDOMIERSKIEJ. 

 
 
1.2. Uzasadnienie przyj�tych celów oraz ich rangi w procesie                 

zrównowa�onego rozwoju miasta 
 
1.2.1. Cel I 
 

Cel ten wytycza si� jako drog� do efektywnej poprawy warunków �ycia 
mieszka�ców Sandomierza. Miasto - ł�cznie z s�siednimi o�rodkami miejskimi: 
Tarnobrzegiem i Stalow� Wol� tworzy trójk�t aktywno�ci gospodarczej usytuowany 
na styku województw: podkarpackiego, �wi�tokrzyskiego i lubelskiego. Rozwój w 
Sandomierzu o�rodka skupu płodów rolnych oraz o�rodka ich przetwórstwa, bazy 
transportowej, magazynowej ł�cznie z zapleczem usługowym, finansowym 
marketingowym oraz badawczo-szkoleniowym, poł�czonych z  produkcj� i 
rzemiosłem, wplecionych we współprac�  z wi�kszymi zakładami przemysłowymi 
tego subregionu, otwiera szans� �ci�gni�cia do miasta  strategicznych inwestorów, 
równie� z kapitałem zagranicznym. Warunkiem uruchomienia przedsi�biorczo�ci 
gospodarczej w Sandomierzu byłaby atrakcyjna  oferta terenowa, wskazuj�ca 
lokalizacje spełniaj�ce kryteria: dost�pno�ci komunikacyjnej, pełnego wyposa�enia w 
media techniczne oraz łatwego pozyskania na własno�� oferowanych 
nieruchomo�ci. Tereny spełniaj�ce wymienione kryteria  le�� przede wszystkim  w 
cz��ci prawobrze�nej Sandomierza. Tu bowiem znajduje si�  stacja kolejowa, 
dochodz� szlaki drogowe z o�rodków przemysłowych, wyst�puj� grunty jeszcze 
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niezagospodarowane, a tak�e działaj� wi�ksze zakłady produkcyjne jak Huta Szkła 
Okiennego w Sandomierzu, z ostatnio uruchomion� fabryk� produkcji szyb 
samochodowych w ramach grupy Pilkington Sandoglass „Automotiv”, Wytwórnia 
Sprz�tu Komunikacyjnego w s�siednich  Gorzycach  i inne mniejsze wytwórnie, 
okre�laj�ce potencjał gospodarczy miasta. Gmina Gorzyce posiada ju� poza 
potencjałem przemysłowym powa�ne szanse na uzyskanie praw miejskich. Istnieje 
zatem du�e prawdopodobie�stwo, �e Sandomierz ju� w niedalekiej przyszło�ci 
b�dzie s�siadował z miastem Gorzyce. Prawobrze�ny Sandomierz ma równie� 
poka�ne rezerwy terenowe dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego,  a tak�e 
usług. Jedyn� barier� rozwoju tego obszaru stwarza brak lokalnej infrastruktury 
technicznej, głównie kanalizacji oraz sieci ulicznej.  
 
1.2.2. Cel II 
   

Dla umocnienia  pozycji Sandomierza  w regionie oraz w kraju nale�y rozwija� 
równolegle w mie�cie drug� gał�� gospodarki lokalnej, tj. turystyk�, wykorzystuj�c 
miejscowe i s�siednich gmin skarby  kultury małopolskiej, z licznymi, wysokiej klasy 
zabytkami i urokliwym krajobrazem Wy�yny Sandomierskiej. 
 Tworz�c w mie�cie regionalny o�rodek turystyczny mo�na liczy� si� z 
aktywizacj� gospodarcz� ponownie utworzonego powiatu sandomierskiego i 
powiatów s�siednich, o�ywieniem tras turystycznych w kierunku Gór 
�wi�tokrzyskich, Opatowa, Baranowa Sandomierskiego, Le�ajska, wzdłu� dolin  
Wisły, Sanu, Wisłoki i Kamiennej. Sandomierz mógłby  sta� si� równie� centrum na 
szlakach turystyki europejskiej, np. szlaku cysterskim, w zwi�zku z le��c�  niedaleko 
Koprzywnic�, a dalej znajduj�cym si� W�chockiem i podkrakowsk� Mogił�. 

Aby osi�gn�� ten cel - władze miasta poszerz� priorytetowe działania 
inwestycyjne oraz uruchomi� promocj� lokalizacyjn� dla terenów o najwi�kszych 
walorach kulturowych, przyrodniczych i historycznych, ł�cznie z ich krajobrazow� 
otulin�. 
 
1.2.3. Cel III 
  

Wysuwaj�c cel  III  wskazuje si�  na mo�liwo�ci poprawy warunków �ycia 
mieszka�ców Sandomierza poprzez  zwi�kszon� lokalnie aktywno�� inwestycyjn�.  
Ze zbadanych preferencji inwestycyjnych wynika, �e mieszka�cy s� przede 
wszystkim zainteresowani indywidualnym budownictwem mieszkaniowym oraz 
drobn� wytwórczo�ci�, rzemiosłem i ró�nego rodzaju usługami. Terenami 
wskazywanymi przez nich jako dogodne dla wymienionych działa� s� północne 
rejony miasta. Władze Sandomierza odpowiadaj�c pozytywnie na te zainteresowania 
sporz�dzaj� trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pasa 
terenowego: Chwałki, Goł�bice, Kruków, co umo�liwi: 
•  rozbudow� sieci uzbrojenia technicznego   w kierunku północnym, 
• budow�  nowych obiektów usług podstawowych, szczególnie w zakresie o�wiaty, 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
• ochron�  warto�ci krajobrazowych  i rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wy�yny 

Sandomierskiej, przez ograniczenie intensywnej zabudowy miejskiej do linii ul. 
Kwiatkowskiego, 

 
Ponadto wskazuje si� niezabudowane tereny pod funkcje mieszkaniowe w 

rejonie W�wozu Goł�bickiego oraz w prawobrze�nej cz��ci miasta.  
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Studium wskazuje tereny wła�ciwe dla rozwoju funkcji wypoczynkowych, 
wyznaczaj�c je na lewym brzegu Wisły w rejonie Podzamcza oraz w północnej 
cz��ci miasta. Zakłada si� rozwój agroturystyki na terenach zabudowy siedliskowej 
jako uzupełniaj�c� funkcj� promuj�c� Sandomierz jako o�rodek wypoczynkowy o 
znaczeniu regionalnym i krajowym. 
 

 
2. Zadania  realizacji celów strategicznych rozwoju Sandomierza oraz 
wynikaj�ce z nich działania. 
 
2.1. Aktywizacja działalno�ci gospodarczej w Sandomierzu, poprzez: 
 

1) opracowanie programu rozwoju prywatnej przedsi�biorczo�ci, 
2) nawi�zanie współpracy władz miasta z Giełd� Rolno-Ogrodnicz� Ziemi 

Sandomierskiej, która spełniałaby rol� inkubatora lokalnej 
przedsi�biorczo�ci, wprowadzaj�cego drobnych producentów w 
nowoczesne techniki produkcji i zarz�dzania, a tak�e organizuj�cego ich w 
zwi�zki i zrzeszenia. 

3) stworzenie warunków dla powstania du�ej liczby małych i �rednich 
przedsi�biorstw spełniaj�cych role usługow� dla istniej�cych w regionie 
du�ych zakładów produkcyjnych, w tym Huty Szkła Okiennego, np. przez 
przygotowywanie ofert na utworzenie zakładu wytwórczego otworów 
okiennych i drzwiowych na bazie produkcji szkła termoizolacyjnego, 

4) stwarzanie warunków dla dalszego rozwoju działaj�cych ju� w mie�cie 
podmiotów gospodarczych w dziedzinie produkcyjnej i magazynowej 

 
2.2. Wzrost efektywno�ci gospodarowania w rolnictwie i wła�ciwe 

zagospodarowanie produktów rolnych poprzez: 
 

4) przygotowanie ofert inwestycyjnych dla rozwoju małych zakładów 
przetwórstwa rolno-spo�ywczego w rejonie giełdy rolniczej w lewobrze�nej 
cz��ci miasta, 

5) zorganizowanie systemu szkole� i informacji o mo�liwo�ciach rozwoju 
rynku rolnego poprzez istniej�cy w Sandomierzu O�rodek Doradztwa 
Rolniczego. 

 
2.3. Aktywizacja turystyczna miasta i jego okolic, poprzez: 
 

6) opracowanie programu rewaloryzacji zagospodarowania w strefach 
ochrony konserwatorskiej, 

7) prywatyzacj� gruntów i zabudowy Starego Miasta oraz promocj� 
przekształce� budynków i lokali w obiekty hotelowe, gastronomiczne i inne 
zwi�zane z obsług� turystyczn� oraz promocj� dziedzictwa kulturowego 
Ziemi Sandomierskiej, 

8) wykorzystanie historycznych obiektów architektonicznych, spełniaj�cych 
wa�n� rol� w krajobrazie miejskim dla potrzeb turystyki, kultury, rozrywki, 

9) promocj� i rozwój agroturystyki prowadzonej przez O�rodek Doradztwa 
Rolniczego. 
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2.4. Aktywna ochrona warto�ci krajobrazowo-przyrodniczych  poprzez: 
 

10) wyznaczenie obszaru Sandomierskiego Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego, (art. 34, ust. 1 i 2 w zwi�zku z art. 13, ust. 1 p. 6d ustawy 
o ochronie przyrody z 16.10.1991 r.) a w konsekwencji rozpocz�cie działa� 
na rzecz sporz�dzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla  tego obszaru lub wnioskowanie do Wojewody o 
utworzenie na nim strefy  chronionego  krajobrazu (art. 32 w zwi�zku z art. 
26, ust. O ochronie przyrody z 16.10.1991 r.) 

 
2.5. Aktywna ochrona produkcyjnych warto�ci przyrodniczych poprzez: 

 
11) wyznaczenie strefy rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wył�czonej z 

zabudowy, w celu   ochrony wysokoprodukcyjnych gruntów rolnych i upraw 
sadowniczych przed rozproszonym budownictwem. 

 
2.6. Rozwój ogólnomiejskich i ponadlokalnych funkcji uzupełniaj�cych w   
   stosunku do funkcji zwi�zanych z wytwórczo�ci� i turystyk� poprzez: 
 

12) tworzenie zaplecza edukacyjnego i naukowo-technicznego pozwalaj�cego 
na stałe unowocze�nienie lokalnej przedsi�biorczo�ci w dostosowywaniu 
jej do wymogów rynkowych, 

13) wykorzystywanie całoroczne zaplecza lokalowego miasta organizuj�c 
konferencje, szkolenia  i kongresy, 

14) promocj� lokalnej kultury, jej dziedzictwa materialnego oraz społecznego 
jako oferty Sandomierza, miasta otwartego dla inwestorów krajowych i 
zagranicznych.
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3. Cele kierunkowe zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza. 
 
3.1.  Enumeracja celów kierunkowych  
 

Cele strategiczne przeło�one na cele kierunkowego zagospodarowania 
przestrzennego, b�d� przede wszystkim koncentrowa� si� na kierunkach 
zagospodarowania terenów  znajduj�cych si� w cz��ci zurbanizowanej Sandomierza 
oraz na terenach potencjalnego rozwoju miasta.  Cele te ustala si� w postaci 
nast�puj�cych zapisów: 

 
Cel I 
Tworzenie warunków przestrzennych rozwoju przedsi�biorczo�ci 

umo�liwiaj�cych kreacj� Sandomierza jako wa�nego o�rodka gospodarczego 
w subregionie południowo-wschodnim. 

 Cel II 
Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju w mie�cie turystyki i 

wypoczynku wysuwaj�cych Sandomierz do rangi wa�nego o�rodka 
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i krajowym. 

 Cel III 
Tworzenie warunków przestrzennych umo�liwiaj�cych w mie�cie rozwój 

atrakcyjnych miejsc zamieszkania i wypoczynku z wykorzystaniem unikalnych 
walorów krajobrazu Ziemi Sandomierskiej.
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4.  Zadania realizacji celów kierunkowych zagospodarowania  
przestrzennego 

 
4.1. Przygotowanie terenów dla rozwoju przedsi�biorczo�ci gospodarczej. 
4.2. Uporz�dkowanie, zagospodarowania i wskazywanie terenów stosownych dla 

rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnych i wypoczynkowych 
wykorzystuj�cych walory historyczne i krajobrazowe Sandomierza. 

4.3. Poprawa wizerunku zagospodarowania miasta, a szczególnie jego 
lewobrze�nej cz��ci. 

4.4. Wskazywanie terenów lub obiektów na cele ogólnomiejskich i ponadlokalnych 
funkcji usługowych w zakresie kultury, o�wiaty, szkolnictwa wy�szego, sportu, 
słu�by zdrowia i opieki społecznej. 

4.5. Zagospodarowanie i porz�dkowanie terenów nad Wisł� dla rekreacji i 
wypoczynku oraz lepszego powi�zania miasta z rzek�. 

4.6. Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz uzupełniaj�cych elementów 
infrastruktury technicznej, społecznej i wypoczynkowej zarówno poprzez 
przygotowanie planistyczne stosownych terenów, jak i uruchomienie programu 
mieszkaniowego budownictwa komunalnego. 

4.7. Poprawa funkcjonowania systemu transportowego miasta. 
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CZ��� II 
UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW ROZWOJU 

PRZESTRZENNEGO MIASTA 
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1. Uwarunkowania wynikaj�ce z dotychczasowego przeznaczenia  
i zagospodarowania terenów 

 
1.1. Charakterystyka stanu istniej�cego i projektowanego zagospodarowania 

przestrzennego miasta (synteza raportu nr 2) 
 

  Struktura przestrzenna Sandomierza charakteryzuje si� tym, �e strefa 
zabudowy miejskiej poło�ona jest po obu brzegach Wisły, natomiast tereny 
niezabudowane rolniczej przestrzeni produkcyjnej, okalaj� stref� miejsk� od północy, 
południa, wschodu i zachodu. 

Na lewym brzegu Wisły usytuowane jest stare historyczne miasto o 
funkcjach mieszkaniowo-usługowych, ciche, spokojne, o�ywiaj�ce si� podczas 
wzmo�onego ruchu turystycznego w okresie wiosenno-letnim oraz nowe miasto 
skoncentrowane wzdłu� ul. Mickiewicza i Pl. 3-go Maja, t�tni�ce codziennym �yciem 
mieszka�ców, o funkcjach usługowo-administracyjnych, handlowych i 
mieszkaniowych z  zabudow� wielorodzinn� i jednorodzinn�. 

Na prawym brzegu Wisły usytuowany jest zespół  przemysłowy (w tym huta 
szkła) z niewielkim osiedlem mieszkaniowym wielorodzinnym i usługami 
podstawowymi oraz zespoły typu wiejskiego: Nadbrzezie, Ostrówek, G�sia Wólka, 
Ko�mierzów.  Obszary niezabudowane  stanowi� tereny rolne na północy i południu 
miasta, z podziałem na: tereny upraw sadowniczych głównie w cz��ci lewobrze�nej 
oraz głównie  ł�kowe i upraw polowych w cz��ci prawobrze�nej. 

Bilans terenów o ró�nym sposobie u�ytkowania funkcjonalno-przestrzennego  
wykazuje, �e: 75 % (2108,0 ha), obszaru miasta to tereny  otwarte niezabudowane,   
25% (724 ha).to zabudowane tereny strefy miejskiej  

W stosunku do powierzchni zabudowanych terenów  strefy miejskiej: 
• 50% stanowi� tereny zabudowy mieszkaniowej, 
• 22% stanowi� tereny zabudowy przemysłowej i produkcyjnej oraz składów i 

magazynów, 
• ok. 15% stanowi� tereny usług (w tym tereny usługowo-administracyjne z 

zabudow� mieszkaniow� na Starym Mie�cie i wzdłu� ul. Mickiewicza oraz teren  
szpitala i innych usług podstawowych, tj. przychodni, szkół, przedszkoli, handlu, 
turystyki, obiektów kultury itp.). 

W stosunku do powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej 60% stanowi� 
tereny zabudowy jednorodzinnej, a 17%  tereny zabudowy wielorodzinnej. Pozostałe  
tereny nale�y zaliczy� do zabudowy zagrodowej. 

W wyniku analizy przeznaczenia terenów pod zabudow� w miejscowym planie 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego Sandomierza z 1988 r. nale�y 
stwierdzi�, �e do zagospodarowania zgodnie z planem jest ok. 360 ha terenów, co 
stanowi 50% terenów zabudowy miejskiej Sandomierza. (il. 6) 
 Najwi�ksz� rezerw� terenow� stanowi� tereny przeznaczone pod zabudow� 
mieszkaniow� - jest to 133 ha (37%). Równie� powa�n� rezerw� stanowi� tereny 
pod: 
• usługi (rezerwy terenowe pod usługi turystyki, rekreacji i sportu), 
• przemysł (rezerwy terenowe w przemysłowej południowej dzielnicy, 
• ziele� (rezerwy terenowe pod ogrody działkowe, rozbudow� istniej�cego 

cmentarza I inne). 
 Struktura własno�ciowa terenów niezagospodarowanych charakteryzuje si� 
tym, �e s� to przede wszystkim grunty prywatne. Grunty miejskie i skarbu pa�stwa 
wyst�puj� w niewielkim procencie na terenach rezerwowanych pod funkcje 
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przemysłowo-produkcyjne, zabudow� mieszkaniow� z usługami podstawowymi na 
osiedlu Baczy�skiego, ogrody działkowe, usługi o�wiaty, usługi turystyki oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej w rejonie szpitala. Szczególn� rezerw� stanowi�, tereny 
wspólnoty gruntowej poło�one nad Wisł� w płd.-wschodniej cz��ci miasta 
przeznaczone w planie z 1988 r. pod budow� stoczni rzecznej i portu nad Wisł�.  

W ostatnich latach przeprowadzono szereg jednostkowych zmian planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Sandomierza. Zmiany dotyczyły przede 
wszystkim przeznaczenia terenów rolnych  pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� (MN) oraz zabudow� jednorodzinn� i zagrodow� (MNR). 
 W wyniku przeprowadzonych zmian zmniejszono o ok. 53 ha terenów sadów,  
upraw polowych, ł�k i pastwisk. 
 
 W zwi�zku z utrat� wa�no�ci Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego oraz jego zmian, z dniem 1 stycznia 2004 r., na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie 
Zmiany Studium – Etap I nie ma �adnego obowi�zuj�cego planu miejscowego. Brak 
kompleksowego opracowania planistycznego na obszarze Zmiany Studium – Etap I 
mo�e spowodowa� jego zainwestowanie wył�cznie na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy, które nie musz� by� zgodne ze studium. Taka sytuacja nie 
pozwala inwestorom i wła�cicielom działek na, oparte o jednoznacznych prawnie 
dokumentach, planowanie inwestycji. Niepewno�� budzi mo�liwo�� powstawania 
obiektów ró�norodnych, w �aden sposób nie powi�zanych ze sob� funkcjonalnie i 
gabarytowo. Jedynie wprowadzenie konkretnych zasad zabudowy poprzez 
sporz�dzenie miejscowego planu mo�e uporz�dkowa� zagospodarowanie tego 
obszaru. 
 
1.2. Uwarunkowania wynikaj�ce z dotychczasowego przeznaczenia i 

zagospodarowania terenów. 
 

Działania na rzecz prawidłowego  zagospodarowania przestrzennego  miasta 
warunkowane s�: 
• przygotowaniem planistycznym I technicznym terenów budowlanych, przede 

wszystkim w prawobrze�nej cz��ci miasta,   
• porz�dkowaniem struktury zabudowy miejskiej oraz infrastruktury technicznej w 

lewobrze�nej cz��ci Sandomierza, ze szczególnym uwzgl�dnieniem zabudowy 
terenów rolnych usytuowanych w centralnej strefie miasta oraz  otaczaj�cych 
Stare Miasto,   

• zagospodarowaniem terenów zieleni nieurz�dzonej w strefie zabudowy miejskiej 
lewobrze�nego Sandomierza,   

• przeciwdziałaniem rozpraszaniu si� zabudowy na terenach chronionego obszaru 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 
 
 
 
2. Uwarunkowania wynikaj�ce ze stanu i  funkcjonowania �rodowiska 

przyrodniczego. (synteza raportu nr 2) 
 
2.1. Charakterystyka stanu i funkcjonowania �rodowiska przyrodniczego. 
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2.1.1. Poło�enie 
 
 Obszar miasta Sandomierza poło�ony jest w obr�bie  niezale�nych od siebie 
systemów przyrodniczych, ujawniaj�cych si� przede wszystkim w  budowie 
geologicznej i rze�bie terenu, w skrajnie ró�nych stosunkach wodnych. 

Północna cz��� miasta le�y w brze�nej strefie mezoregionu Wy�yny 
Sandomierskiej*. Wy�yna ta stanowi geologiczne przedłu�enie Gór �wi�tokrzyskich.  
Wy�yna wznosi si� na wysoko�� około 200-300 m npm., a na wschodzie opada 
strom� kraw�dzi� ku dolinie Wisły . Rze�botwórcze procesy erozyjne lessowej 
kraw�dzi i zabudowa starego miasta doprowadziły do powstania niezwykle 
atrakcyjnego krajobrazu. Wobec silnej presji budowlanej, zwłaszcza w ostatnich 
latach, warto�ci te podlegaj� coraz silniejszej degradacji. 
 Cz��� południowa miasta le�y w obr�bie mezoregionu Niziny Nadwi�la�skiej i 
s�siaduj�cego od południa mezoregionu Równiny Tarnobrzeskiej. Oba te 
mezoregiony stanowi� północn� cz��� wi�kszej jednostki fizyczno-geograficznej 
makroregionu Kotliny Sandomierskiej. Obni�enie   tektoniczne,   jakim   jest   ten   
obszar, wypełniaj� czwartorz�dowe  
osady rzeczne, o mi��szo�ci dochodz�cej  do kilkunastu metrów, tworz�c płask� 
monotonn� krajobrazowo powierzchni�, wyniesion� na wysoko�� 143-148 m npm, 
(w granicach miasta). Pod utworami rzecznymi zalegaj� osady mioce�skie z 
bogatymi zło�ami siarki w okolicy Tarnobrzega. Ich intensywna eksploatacja w latach 
70-tych, wraz z towarzysz�cym mu rozwojem przemysłu i urbanizacji spowodowała 
siln� degradacj� �rodowiska przyrodniczego i zakwalifikowanie tego rejonu do 
obszarów tzw. ekologicznego zagro�enia.   
 

Udział byłego woj. Tarnobrzeskiego w krajowym systemie obszarów 
chronionych jest stosunkowo niski. Ustanowione przez Wojewod� Tarnobrzeskiego 
obszary chronionego krajobrazu le�� poza granicami miasta. 
 Odcinek sandomierski szeroko rozumianej doliny Wisły b�d�cy odcinkiem 
korytarza ekologicznego o znaczeniu europejskim w koncepcji Krajowej Sieci 
Ekologicznej (ECONET-PL), rekomendowanej  przez Koncepcj� Polityki  
Przestrzennego Zagospodarowania kraju „Polska 2000 Plus”, znalazł si� poza 
wielkoobszarowym systemem ochrony. 
 
• Jerzy Kondracki, Geografia fizyczna Polski, 1978 r. 
 
2.1.2. Rze	ba i budowa geologiczna 

 
 W krajobrazie miasta wyró�ni� mo�na dwa zasadnicze typy krajobrazu;  
- wysoczyzn�, stanowi�c� brze�ny fragment Wy�yny Sandomierskiej  
- dolin� Wisły stanowi�c�  obszar południowej cz��ci miasta    

Wysoczyzna lessowa obni�a si� łagodnie, na południe w kierunku doliny 
Wisły, w postaci spłaszcze� na ró�nych wysoko�ciach, tworz�cych rodzaj tarasów, 
po czym do�� raptownie urywa si� strom� i wysok�  skarp�. W strefie kraw�dziowej 
rozci�ta jest licznymi dolinami, o starszych plejstoce�skich zało�eniach oraz 
młodszymi, holoce�skimi w�wozami, cz�sto pogł�biaj�cymi osie dolin. Strefa 
kraw�dziowa, b�d�c jednocze�nie terenem szczególnie intensywnej ingerencji 
gospodarczej i budowlanej stanowi obszar niestabilny, wymagaj�cy szczegółowego 
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rozpoznania i stałej obserwacji zmian w jego ukształtowaniu, ostrego re�imu 
lokalizacyjnego oraz zagospodarowania stabilizuj�cego jego struktur� geologiczn�. 
  Dolina Wisły poło�ona na tarasie zalewowym charakteryzuje si� płask�, 
monotonn� rze�b� urozmaicon� w niewielkim stopniu zagł�bieniami starorzeczy oraz 
wałami przeciwpowodziowymi. Szereg tych form, przede wszystkim podskarpowej 
cz��ci tarasu uległa i ulega stopniowemu zanikowi wskutek zagospodarowania.  

Krajobraz naturalny miasta stanowi jego podstawowy walor. Wła�ciwie 
przeprowadzona renaturalizacja systemu wód powierzchniowych w oparciu o �lady 
starorzeczy na terenie podskarpowym, poza istotnym wzmocnieniem systemu 
przyrodniczego miasta, stanowi� mo�e podstaw� rozwoju wypoczynku. 
 
2.1.3. Wody powierzchniowe i gruntowe.  

 
Obszar Sandomierza poło�ony jest w dorzeczu Wisły. Taras zalewowy 

odwadniany jest tu przez rzek� Trze�niówk� lub bezpo�rednio do Wisły. Północna 
cz��� wysoczyzny odwadniana jest na północ, poprzez dolin� Chwałki ku rzece 
Prype�, południowa na południe do rzeki Koprzywianki oraz bezpo�rednio do Wisły. 

Obszar wysoczyzny jest obszarem praktycznie bezwodnym powierzchniowo. 
Wody pojawiaj� si� na powierzchni wył�cznie w postaci �ródeł i wysi�ków. Cieki 
okresowe i lokalne okresowe podmokło�ci mog� pojawia� si� w dnach dolinek i 
w�wozów w czasie wiosennych roztopów i po długotrwałych obfitych opadach. 
 Na powierzchni nieprzepuszczalnych utworów kambryjskich utrzymuj� si� na 
całym obszarze wysoczyzny wody gruntowe, na ró�nych gł�boko�ciach,  przewa�nie 
10 m poni�ej poziomu terenu.   
  W dolinie Wisły, w strefie poło�onej mi�dzy skarp� a korytem Wisły wody 
gruntowe wyst�puj� płytko. Poza obszarem mi�dzywala Wisły i Trze�niówki, który 
jest okresowo zalewany i podmokły, w strefie wy�szego poziomu tarasu zalewowego 
wody gruntowe utrzymuj� si� na poziomie 2-3 m. ppt.    
 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych zarówno rzeki Wisły, jak i rzeki 
Trze�niówki nie odpowiadaj� normom dopuszczalnych zanieczyszcze� dla wód 
powierzchniowych w zakresie parametrów fizyczno-mechanicznych i biologicznych 
(n.o.n.). Nale�y jednak zaznaczy�, �e zanieczyszczenia wód powstaj� w wi�kszo�ci 
poza granicami Sandomierza, a 80-90% ładunków zanieczyszcze� prowadzonych 
przez wody Wisły pochodzi spoza terenu dawnego woj. Tarnobrzeskiego.  

Miasto Sandomierz,   poło�one jest na obszarze deficytowym pod wzgl�dem 
zasobno�ci w wody podziemne.  Północna, wy�ynna cz��� miasta charakteryzuje si� 
wyst�powaniem utworów praktycznie bezwodnych. W s�siedztwie Sandomierza w 
rejonie wyst�powania utworów wodono�nych, charakteryzuj�cych si� zró�nicowan� 
zasobno�ci� od 10 m3/h do 100 m3/h z poszczególnych studni wyró�niono zbiornik 
wód podziemnych „Romanówka”. Zlokalizowane tu uj�cie wód podziemnych, 
poło�one ok. 9 km od północnych granic miasta (gm. Dwikozy) jest podstawowym 
�ródłem zaopatrzenia w wod� północnej cz��ci Sandomierza. Wydajno�� uj�cia 
wynosi ok. 486 m3/h, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne kształtuj� si� w granicach 
580 m3/h. 

Południowa, dolinna cz��� Sandomierza, poło�ona jest w obr�bie Zapadliska 
Przedkarpackiego. Wyst�puj� tu utwory czwartorz�dowe, charakteryzuj�ce si� 
�redni� wodono�no�ci�.   W ich obr�bie wydzielono du�y zbiornik wód podziemnych 
D�bica-Stalowa Wola – Rzeszów. S� to w wi�kszo�ci wody niskiej i �redniej jako�ci 
wymagaj�ce uzdatniania. (mapa 4). Ze wzgl�du na wyst�powanie tych zbiorników 
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wody podziemnej prawie cały obszar miasta obj�ty jest obszarami OWO (obszar 
wysokiej ochrony) i ONO (obszar najwy�szej ochrony) 
 
2.1.4. Klimat  

 
Najwyra�niejsze ró�nice klimatyczne mi�dzy północn� a południow� cz��ci� 

miasta zaznaczaj� si� w dniach o typie pogody radiacyjnej (bezchmurnie i 
bezwietrznie, wzgl�dnie ze słabymi wiatrami). Dochodzi wtedy do zjawiska inwersji 
termicznej tzn. zalegania warstw zimnego i wilgotnego powietrza w obni�eniach i 
zagł�bieniach terenowych, pochodz�cego ze spływu grawitacyjnego. Zjawiskiem 
towarzysz�cym s� wyst�puj�ce mgły poranne. Do terenów nara�onych na tworzenie 
zastoisk zimnego powietrza nale�y cały obszar dolinny Wisły. Z racji niewielkiego 
nachylenia doliny zimne powietrze zalega� mo�e tu przez długi czas. Czynnikiem, 
utrudniaj�cym odpływ  powietrza w dół doliny   jest jej przew��enie poni�ej 
Sandomierza. Nale�y tu doda�, �e w tym przypadku jest to powietrze 
zanieczyszczone, pochodz�ce z wy�ej poło�onych terenów zainwestowania 
miejskiego i przemysłowego. 
 
2.1.5. Gleby   

 
Na gł�bokich lessach wysoczyzny wytworzyły si� urodzajne gleby brunatne  

czarnoziemy wła�ciwe, nale��ce do najlepszych gleb w Polsce. Na tarasie 
zalewowym przewa�aj�  równie� do�� urodzajne gleby madowe.  Grunty orne,  
w przewadze w kompleksie przydatno�ci rolniczej, pszennym bardzo dobrym  
i dobrym na znacznej powierzchni zaj�te s� pod uprawy sadownicze. U�ytki zielone, 
w przewadze dobrej i �redniej warto�ci  wyst�puj�  prawie wył�cznie w dolinie Wisły. 
 
* dane wg PIO�, Woj. Inspektorat Ochrony �rodowiska w Tarnobrzegu, 1997 
 
2.1.6. Szata ro�linna 
 

Wi�ksze skupiska zieleni wysokiej, drzewostanu li�ciastego na siedlisku 
gr�du, wyst�puj� w w�wozach  oraz w dolinie Wisły, w mi�dzywalu w postaci lasu, 
krzewów i zaro�li ł�gowych. Pozostały obszar mi�dzywala doliny Wisły i Trze�niówki  
wypełniaj� ł�ki na siedliskach zalewanych i przesychaj�cych. Pasmowo wzdłu� koryt 
rzecznych wyst�puj� zaro�la łozowe i wikliny nadrzeczne.   

Ro�linno�� w postaci zieleni urz�dzonej nie zajmuje du�ych powierzchni, 
tworz�c izolowane wyspy w�ród zabudowy. Wi�ksze powierzchnie zajmuj� ogrody 
działkowe, zwłaszcza dwa zwarte kompleksy zlokalizowane na tarasie zalewowym po 
obu stronach Wisły. Najwi�ksze powierzchnie zieleni wysokiej tworz� sady, 
podkre�laj�c walory krajobrazowe terenu. 
 Szata ro�linna, zwłaszcza porastaj�ca wysoczyzn�, oprócz oczywistych funkcji 
klimatycznych i biologicznych, wpływaj�cych na podniesienie ogólnych standardów 
ekologicznych i popraw� jako�ci �ycia, pełni tutaj bardzo wa�ne funkcje ochronne; 
glebo- i wodochronne. Polegaj� one na utrwalaniu, zarówno struktury podło�a, jak i 
elementów rze�by (skarpy, kraw�dzie, w�wozy), łatwo podlegaj�cych procesom 
erozyjnym. 
 Szczególnie wa�n� rol� odgrywaj� rozległe uprawy sadownicze, które   
ograniczaj� intensywno�� i cz�stotliwo�� ingerencji w podło�e. Zlokalizowane na 
zboczach o spadkach przekraczaj�cych 8% ograniczaj� intensywno�� erozji wodnej, 
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a zlokalizowane na wododziałach zabezpieczaj� przed erozj� wietrzn� i wpływaj� na 
popraw� stosunków wodnych w glebie. 
 
2.2. Uwarunkowania   wynikaj�ce z funkcjonowania �rodowiska   

przyrodniczego  
 
2.2.1.  Zwi�kszanie terenów budowlanych w mie�cie  uwarunkowane jest: 
• ochron� strefy kraw�dziowej i podkraw�dziowej wysoczyzny oraz tarasu 

zalewowego doliny Wisły,   
• ochron� strefy korytowej Wisły w mi�dzywalu  przed zabudow� i zmian� 

stosunków wodnych,   
• ochron�   obni�e� południowej cz��ci miasta, poł�czonych kanałami, jako   

lokalnego systemu przewietrzania, 
• ochron� strefy kraw�dziowej Wy�yny Sandomierskiej  przed naruszeniem jej 

stabilno�ci, 
• ochron� wylotów w�wozów i dolinek bocznych strefy kraw�dziowej doliny Wisły   

jako naturalnych rynien spływu zanieczyszczonego powietrza, 
• ochron� �ródeł, cieków i zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem, 

zasypaniem oraz zanikaniem,   
• ochron� wód gruntowych południowej cz��ci miasta przed zanieczyszczeniem,  z 

uwagi na brak powierzchniowej warstwy izolacyjnej, 
  
2.2.2. U�ytkowanie i zagospodarowanie terenów oraz rozwi�zania 

infrastruktury technicznej warunkowane s�: 
• wła�ciwo�ci� budowy geologicznej i rze�b� terenu wysoczyzny lessowej podatn� 

na erozj� wodn� oraz podatno�ci� na procesy sufozji prowadz�ce do 
nadmiernego osiadania gruntów i zawałów powierzchni, 

• tendencj� do tworzenia si�  zastoisk zimnego i zanieczyszczonego powietrza 
tworz�cych niekorzystne warunki klimatyczne dla funkcji mieszkaniowej i 
rekreacyjno-wypoczynkowej, 

• płytkim wyst�powaniem wód gruntowych w południowej cz��ci miasta, 
powoduj�cym niekorzystne warunki klimatyczne dla zabudowy mieszkaniowej i 
mało korzystne warunki posadowienia budynków. 

 
 
 
 
 
3.   Uwarunkowania wynikaj�ce z funkcjonowania �rodowiska kulturowego 
 
3.1. Charakterystyka istniej�cych zasobów dziedzictwa kulturowego 

Sandomierza. 
 

Sandomierz zaliczany jest do najcenniejszych, historycznych zespołów 
urbanistyczno-krajobrazowych w  Polsce. Krajobrazowe warto�ci Sandomierza, 
charakteryzuj� si� tym, �e zabytkowa cz��� miasta usytuowana jest na wysokim 
brzegu Wisły, co powoduje, �e jest ona widoczna z du�ej perspektywy od południa i 
wschodu. Ekspozycj� krajobrazow� miasta wzbogacaj� obiekty historyczne 
spełniaj�ce rol� widokowych dominant architektonicznych. 
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Do wyj�tkowych walorów historyczno-kulturowych i krajobrazowych nale��: 
• Zespół Starego Miasta w granicach wyznaczonych fragmentami murów 
�redniowiecznych, 

• Wzgórze Staromiejskie, 
• Stare Przedmie�cie – Opatowskie i Zawichojskie, 
• Krajobraz Wy�yny Sandomierskiej 
• Dawne układy wiejskie. 
 
� Stare Miasto  stanowi zespół o �redniowiecznym rozplanowaniu 

szachownicowym, skupionym wokół prostok�tnego rynku o zwartej 
wielokondygnacyjnej zabudowie mieszcza�skiej, z czytelnym zarysem i 
zachowanymi fragmentami �redniowiecznych murów miejskich oraz historycznie 
ukształtowanym systemem dominant architektonicznych i wn�trz 
urbanistycznych. Posiada unikalne  warto�ci i nale�y do najpi�kniejszych i 
najpełniej zachowanych zespołów staromiejskich w Polsce. 

� Wzgórze staromiejskie, poło�one jest po zachodniej stronie Starego Miasta, 
oddzielone od niego gł�bokim w�wozem Piszczele. Tu znajdowała si� pierwotna 
osada miejska. Głównymi dominantami tego terenu s� dwa ko�cioły: �w. Jakuba. 
Dominanty te ł�czy ulica Staromiejska, b�d�ca  osi� całego zało�enia, które 
uzupełniaj� lu�no rozrzucone domy mieszkalne, cz�sto nawi�zuj�ce do 
architektury dworkowej.  

� Przedmie�cia Opatowskie  i Zawichojskie , stanowi�  dzi� jedn� cało��, której 
centralnym punktem jest podłu�ny plac z cz��ciowo barokowym rozplanowaniem   
usytuowany  od strony północnej d. Klasztoru Benedyktynek (obecnie seminarium 
duchowne). Stron� południow�  placu ograniczaj� pozostało�ci murów miejskich 
z Bram� Opatowsk�.     

Z placu przed Bram� Opatowsk� wychodz� ulice b�d�ce pozostało�ci� 
najstarszych szlaków handlowych: ul. 	eromskiego (dawny szlak   w kierunku 
Opatowa), ul. Zawichojska prowadz�ca w kierunku Zawichostu i ulica Browarna, 
równie� o rodowodzie �redniowiecznym, ł�czyła bramy Opatowsk� i Zawichojsk� z 
bram� Lubelsk�.   
� Krajobraz Wy�yny Sandomierskiej charakteryzuje si�: integracj� elementów 

kompozycji urbanistycznej i architektonicznej   wyeksponowanych w otaczaj�cym 
krajobrazie. Stare Miasto, usytuowane na wysokiej skarpie wi�lanej pozwala na 
ogl�danie panoramy miasta z do�� du�ych odległo�ci. Od strony północno-
wschodniej, krajobraz skarpy wi�lanej uzupełnia rezerwat przyrody Góry 
Pieprzowe, za� od zachodu wzgórze Salve Regina.    

� Zachowane zespoły zabudowy, dawnych układów wiejskich wyst�puj� na 
prawym brzegu Wisły  (Nadbrzezie, Zarzekowice, Ko�mierzów, Ostrówek, 
Trze��). Dawny rz�dowy układ łanów i siedlisk jest typowy dla wsi ła�cuchowo-
widlicowych, szeroko rozpowszechnionych na terenach Kotliny Sandomierskiej. 
Ich rozplanowanie determinowały warunki topograficzne, cieki wodne i 
przebiegaj�ce drogi.   

� W rejestrze zabytków Sandomierza umieszczono: 
• 7 zespołów architektonicznych takich jak: katedralny, ko�cioła �w. Pawła, 

klasztoru benedyktynek, klasztoru dominikanów z ko�ciołem �w. Jakuba,  
ko�cioła i szpitala �w. Ducha i klasztoru reformatów oraz dawnego klasztoru 
dominikanów przy dawnym ko�ciele Marii Magdaleny, 

• 12 obiektów architektonicznych, takich jak: synagoga, Dom Długosza, 
sufraganówka, wikarówka, kanonia, szkoła parafialna, Dom Ksi��y Emerytów, 
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Collegium Gostomianum, zamek, ratusz, Dom Katolicki, budynek seminaryjny, 
spichlerz na Rybitwach, 

• 4 dworki podmiejskie, 
• wiele domów i kamienic, zarówno znajduj�cych si� na terenie Starego Miasta, 

jak i poza nim,   
• pozostało�ci obwarowa� miejskich z Bram� Opatowsk� i furt� dominika�sk�,  
• 5 cmentarzy. 

  
3.2. Uwarunkowania wynikaj�ce z warto�ci �rodowiska kulturowego 
 

Skuteczna ochrona warto�ci kulturowych Sandomierza warunkowana jest: 
• wyeksponowaniem, uporz�dkowaniem i szerszym udost�pnieniem 

najatrakcyjniejszych zespołów architektoniczno-urbanistycznych Sandomierza,   
• eliminacj�  dysharmonizuj�cych elementów zagospodarowania z warto�ciami 

krajobrazowymi Sandomierza, 
• skuteczn� ochron� I wła�ciwym zagospodarowaniem obiektów i zespołów 

zabytkowych ł�cznie z ich otoczeniem, 
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4. Uwarunkowania wynikaj�ce z uzbrojenia in�ynieryjnego 
 
4.1. Charakterystyka stanu  uzbrojenia in�ynieryjnego 
  
4.1.1. W zakresie systemu wodoci�gowego 

 
Sandomierz ma problemy z zaopatrzeniem  w wod�. Aktualnie miasto 

zaopatrywane jest z uj�cia wody w Romanówce poło�onej 13 km na płn. od 
Sandomierza, którego wydajno�� oszacowano  na 486,0 m3/h*. 

Sie� wodoci�gowa miasta oparta jest na wodoci�gu grupowym „Sandomierz” 
zaopatruj�cym lewobrze�n� cze�� miasta oraz kilka wsi w gminach Zawichost, 
Dwikozy i Wilczyce.  Sie� dla prawobrze�nej cz��ci Sandomierza jest w trakcie 
realizacji.   Zaopatrywana jest ona w wod� z sieci wodoci�gu lewobrze�nego przez 
most na Wi�le.   

Sie� wodoci�gowa w   Sandomierzu zaprojektowana jest  jako trzystrefowa. 
Strefa II obejmuje lewobrze�n� cz��� miasta, zasilan� poprzez pompowni� 
hydroforow� „Rokitek”. Ze strefy II wyodr�bniony jest obszar Starego Miasta, który 
tworzy stref� III zasilan� poprzez reduktory ci�nieniowe. Strefa I obejmowa� miała w 
przyszło�ci prawobrze�n� cz��� miasta, a tak�e dzielnic� przemysłow� oraz tereny 
przy ul. Krakowskiej i Rybitwy tj. w dolnej partii lewobrze�nej cz��ci miasta. Obszar 
ten miał by� zasilany grawitacyjnie ze zbiornika „Rokitek”. Strefa I nie została 
wykonana. Dzi� tereny przemysłowe zasilane s� ze strefy II. Na prawym brzegu Huta 
Szkła Okiennego do celów przemysłowych korzysta z własnego uj�cia, a do celów 
komunalnych z wodoci�gu miejskiego.  Sie� wodoci�gowa rozdzielcza bez 
podł�cze� prowadz�cych do budynków i innych obiektów liczyła w 1996 r. 76,2 km**.  
Podł�czenia prowadz�ce do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
liczyły w 1996 r. 1748 przył�czy. Sie� wodoci�gowa obsługiwała  w tym roku 22 586 
ludno�ci, co stanowi 83,5% mieszka�ców*. Zu�ycie wody wodoci�gowej w    
gospodarstwach     domowych    wynosiło  w  1998 r. 1.380 tys. m3 .** * 
 
*  Koncepcja programowa rozbudowy  wodoci�gu grupowego „Sandomierz”, Biuro Projektów 

Budownictwa Komunalnego w Kielcach, 1994 r., 
**  Podstawowe dane statystyczne według miast I gmin za 1996 r. US w Tarnobrzegu. 
***   US Tarnobrzeg, 1996 
 
4.1.2. W zakresie systemu kanalizacyjnego 

 
W Sandomierzu ukształtowały si� dwa układy kanalizacyjne: 

• Układ lewobrze�ny – podzielony na dwa systemy kanalizacyjne, wcze�niejszy 
niewielki, ogólnospławny, obejmuj�cy tylko Stare Miasto oraz nowszy, rozdzielczy 
na pozostałym obszarze. �cieki z układu kanalizacyjnego lewobrze�nej cz��ci 
miasta odprowadzane s� do nowo wybudowanej  oczyszczalni �cieków, 
zlokalizowanej nad Wisł�. W tej cz��ci miasta istniej� 4 pompownie �cieków, a  
siec kanałów głównych składa si� z ogólnospławnego kolektora „A” i czterech 
kanałów sanitarnych „B”, „C”, „D”, „E”. 

• Układ prawobrze�ny – system kanalizacyjny w tej cz��ci miasta oparty jest na 
istniej�cej oczyszczalni �cieków na terenie Huty. �cieki z istniej�cych osiedli 
mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej odprowadzane s� 
przez dwie pompownie indywidualnymi kolektorami ci�nieniowymi do kolektora 
grawitacyjnego Huty, a nast�pnie przez trzeci� zbiorcz� pompowni� do 
oczyszczalni. Z tej oczyszczalni �cieki odprowadzane s� grawitacyjnie do Wisły.  
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Całkowita długo�� sieci kanalizacyjnej w Sandomierzu (bez  przył�czy) liczy 
51,3 km i obsługuje 1245 budynków mieszkalnych. Korzysta z sieci 21 072 ludno�ci, 
tj. 77,9% ogółu mieszka�ców miasta.* 
 
*Wg danych Wydziału Nadzoru Komunalnego. 
 
4.1.3. W zakresie systemu ciepłowniczego 
  

Zapotrzebowanie na ciepło wytwarzane centralnie wynika przede wszystkim z 
potrzeb komunalnych (budownictwo mieszkaniowe) i usług, gdy� przemysł pokrywa 
swoje potrzeby we własnym zakresie. 
 W mie�cie �ródłami zaopatrzenia systemu ciepłowniczego s�: 
• Kotłownia wysokoparametrowa „Rokitek” przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 

- moc znamionowa 29,40 MW, modernizowana (zmiana kotłów w�glowych na 
gazowe, I etap), 

• kotłownia wysokoparametrowa - Stocznia przy ul. Portowej - moc znamionowa - 
12,50 MW, 

• lokalne kotłownie zlokalizowane na Starym Mie�cie i w jego pobli�u - ł�czna moc - 
8,60 MW*. 

Wszystkie wymienione kotłownie s� w zarz�dzie PEC (Przedsi�biorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z oo. zało�ona przez gmin�).  
 Teren miasta obsługuje jedena�cie niezale�nych sieci. Najrozleglejsz� sieci� 
jest sie� kotłowni „Rokitek”. Pokrywa ona 71% ogólnego szczytowego 
zapotrzebowania na ciepło. Stanowi ona sie� wysokoparametrow� 130/70oC o 
długo�ci 2300 oraz 4500 m odcinków rozdzielczych i przył�czy. Około 700 m tej sieci 
wykonana jest z rur preizolowanych . 
 W prawobrze�nym Sandomierzu funkcjonuje druga sie� wysokoparametrowa 
(120/70oC), jednak ma ona ograniczony zasi�g do kilkunastu metrów od kotłowni. 
 Kotłownie lokalne maj� własne niskoparametrowe sieci zlokalizowane w ich 
bezpo�rednim s�siedztwie. Sie� cieplna powstała głównie w latach 1985-1992 ma 
stan techniczny zadowalaj�cy. Aktualnie podj�to kroki w celu modernizacji     w�złów     
cieplnych   i wyposa�enia ich w aparatur� kontrolno-pomiarow� oraz automatyk�. 
Najwi�ksze straty ciepła na przesyłach odnotowuje si� w zale�no�ci od okresu 
budowy sieci i jej oddalenia od �ródła ciepła. 
 
*Koncepcja uciepłownienia miasta Sandomierza, Przedsi�biorstwo Consultingowe I Produkcyjno-
Handlowe Sp. z oo. Energorozwój w Warszawie, 1996-1997, 
 
4.1.4. System zaopatrzenia w gaz ziemny 
  

Sandomierz jest głównym punktem rozdzielczo-pomiarowym gazu w  byłym 
województwie tarnobrzeskim. Przez miasto przechodz� nast�puj�ce gazoci�gi 
wysokopr��ne: 
• Rozwadów-Sandomierz  ∅ 400/500 mm  CN-40, 
• Granica Pa�stwa-Kopki-Rozwadów-Sandomierz  ∅ 250/350 mm  CN-40, 
• S�dziszów-Komorów-Sandomierz-Lubienia ∅ 350/300 mm  CN-40, 
• Sandomierz-Opatów-Ostrowiec �w. ∅ 350/300 mm  CN-40, 
• Sandomierz-Grzybów 250 mm CN-4, 
• Jeziórko - odgał�zienie od magistrali Rozwadów-Sandomierz ∅ 250 mm  CN-40 i 

poł�czenie z magistral� Komorów-Sandomierz. 
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 Uwa�a si�, �e system  zaopatrzenia w gaz Sandomierza  jest najlepiej 
rozwini�ty. Długo�� gazowej sieci rozdzielczej w mie�cie liczy 87,2 km, do której 
przył�czonych jest 2630 budynków mieszkalnych. Z gazu korzysta 6210 odbiorców. 
Zu�ycie gazu sieciowego wynosi ogółem 12 772,6 dam3 rocznie, co w przeliczeniu 
na odbiorc� daje 2118,2 m3 rocznie*.  O zu�yciu gazu decyduje w gospodarstwach 
domowych przede wszystkim system ogrzewania pomieszcze�. W mie�cie znajduje 
si� jeden punkt redukcyjno-pomiarowy Io w Zarzekowicach oraz 3 stacje redukcyjno-
pomiarowe IIo. 
 Sie� miejska jest w stanie zadowalaj�cym, wymaga jedynie uzupełnienia i 
rozbudowy w zakresie tras magistralnych �redniopr��nych w celu tworzenia 
zamkni�tych obwodów, a tak�e rozbudowy sieci �redniopr��nych rozdzielczych. 
 
*US Tarnobrzeg 
 
4.1.5. W zakresie elektroenergetyki 
  

Sandomierz przył�czony jest do krajowego systemu elektroenergetycznego przez 
dwa główne punkty zasilania 110/15 kV o mocy 10/10 MVA i 16/16 MVA i obci��eniu 
5,3 MW. W cz��ci prawobrze�nej GPZ znajduje si� przy ul. Trze�niowskiej, za� w 
cz��ci lewobrze�nej GPZ usytuowany jest w rejonie ul. Okrzei. Huta Szkła 
Okiennego ma dodatkowy przemysłowy GPZ 110/15 kV, o mocy 10/10 MVA i 
obci��eniu trafo 5,7 MW.  

W celu dwustronnego zasilania GPZ-Trze�� i GPZ-HSO wybudowano lini� 
110 kV Trze�� - HSO i Trze��- Gorzyce. Zlikwidowano nieefektywne napi�cie 30 kV 
preizolowuj�c układ na 15 kV. Rozbudowano równie� system sieci �redniego i 
niskiego napi�cia, głównie w liniach kablowych. 

Wybudowano dla pokrycia potrzeb wzrostu zapotrzebowania energetycznego 
45 nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 
 Dokonuj�c oceny stanu istniej�cego urz�dze� elektroenergetycznych w mie�cie, 
ogólnie mo�na stwierdzi�, �e odbiorcy energii elektrycznej otrzymuj� energi� w 
sposób ci�gły i niezawodny o wymaganych parametrach technicznych.   

Przez płd. cze�� miasta b�dzie przebiega� projektowana linia 110 kV ze 
stacji na terenie Huty do gmin s�siednich Samborzec i Klimontów. 
Przez obszar obj�ty Zmian� Studium – Etap I przebiegaj� dwie istniej�ce 
elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napi�cia 110kV relacji GPZ “HSS” 
- Tarnobrzeg oraz GPZ “HSS” - Trze�� – Gorzyce. Przy zagospodarowaniu terenu 
uwzgl�dnia si� obszary oddziaływania linii 110 kV wynikaj�ce z obecno�ci w ich 
otoczeniu pól elektromagnetycznych. Zasi�g oddziaływania okre�laj� przepisy prawa 
ochrony �rodowiska. 
 
4.1.6. W zakresie gospodarki odpadami 

 
Sandomierz nie posiada wydzielonego wysypiska i składowiska odpadów 

komunalnych na terenie miasta. Do podstawowych barier ograniczaj�cych mo�liwo�� 
zlokalizowania wysypiska w Sandomierzu nale�� wzgl�dy ochrony przyrodniczych 
warto�ci �rodowiskowych. 

Wg „Programu  gospodarki odpadami w  woj. Tarnobrzeskim”, 
opracowanego przez B.P. Biprowod – Zabrze i OBR „Siarkopol” – Tarnobrzeg w 
grudniu 1996 r. istniej� dwie mo�liwo�ci rozwi�zania tego problemu w mie�cie. 
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Zawi�zanie Zwi�zku Komunalnego z gminami: Tarnobrzeg, Baranów 
Sandomierski, Nowa D�ba oraz Gr�bów w celu realizacji nowego składowiska 
odpadów oraz prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami. 

Druga mo�liwo�� rozwi�zania problemu gospodarki odpadami komunalnymi 
polega na tym, �e Sandomierz przył�czy si� do Zwi�zku Komunalnego jaki 
zaproponowany został dla gmin: Stalowa Wola, Niska Zaleszyna, Gorzyce, 
Radomy�l, Zaklików. Podstawowymi działaniami gmin nale��cych do tego Zwi�zku 
powinno by� prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz udział 
w rozbudowie istniej�cego składowiska  na obszarze le�nym podlegaj�cym DOLP w 
Lublinie. 
 
4.2. Uwarunkowania rozwoju Sandomierza, wynikaj�ce z dotychczasowego 

uzbrojenia. 
 

Rozwój gospodarczy i przestrzenny Sandomierza oraz poprawa warunków 
�ycia ludno�ci, warunkowane s� modernizacj� I rozbudow� infrastruktury 
in�ynieryjnej miasta z uwzgl�dnieniem lokalnych ogranicze� I najpilniejszych potrzeb. 
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 5. Uwarunkowania wynikaj�ce z dotychczasowego funkcjonowania 
systemu transportowego miasta. 

 
5.1. Charakterystyka istniej�cego systemu transportowego Sandomierza. 
 

Podstawowy układ drogowo-uliczny Sandomierza tworz� przebiegaj�ce 
przez miasto  drogi krajowe I wojewódzkie, które w mie�cie  pełni� funkcje ulic 
głównych oraz drogi powiatowe, które w wi�kszo�ci s� ulicami zbiorczymi, w�ród nich 
najwa�niejszy jest ci�g   ulic Zawichojska – Mickiewicza (O�arowska). Ulice te, 
zapewniaj�c powi�zania zewn�trzne i najwa�niejsze  wewn�trzne, s� najbardziej 
obci��one ruchem, w tym tranzytowym, słu��  równie� prowadzeniu komunikacji 
zbiorowej. Wyczerpywanie przepustowo�ci wyst�puje na ulicach le��cych w ci�gu  
drogi nr 723 od południowej granicy miasta do skrzy�owania ulic Zawichojskiej i 
	wirki i Wigury oraz na �rodkowym i południowym fragmencie ci�gu Mickiewicza-
Zawichojska. Ponadto okresowo trudne warunki panuj� na skrzy�owaniach 
Lwowska/Trze�niowska (na którym wlot ul.Trze�niowskiej znajduje si� w obr�bie 
jednopoziomowego strze�onego przejazdu przez tory stacji Sandomierz), 
Zawichojska/ Lubelska, 	wirki i Wigury/ Podzamcze i Mickiewicza/ Koseły.   

Miasto jest organizatorem lokalnej komunikacji zbiorowej. Układ linii Zakładu 
Komunikacji Miejskiej tworzy 12 tras autobusowych, obsługuj�cych tak�e s�siednie 
gminy. W centrum miasta znajduje si� dworzec Pa�stwowej Komunikacji 
Samochodowej. PKS obsługuje poł�czenia regionalne oraz krajowe. Uzupełnieniem 
oferty przewo�ników regularnych jest prywatna komunikacja mikrobusowa. System 
komunikacji zbiorowej dobrze udost�pnia  tereny intensywnie zagospodarowane w 
szczególno�ci centrum miasta. 

Przez prawobrze�n� cz��� miasta przechodzi zelektryfikowana linia 
kolejowa, znaczenia pa�stwowego Skar�ysko Kamienna - Ocice – Przeworsk. Stacja 
Sandomierz obsługuje ruch pasa�erski i towarowy. Do stacji wł�czone s� bocznice 
obsługuj�ce m.in.Hut� Szkła Okiennego.   

W transporcie ładunków najwi�ksz� rol� odgrywa transport samochodowy. 
Główne �ródła i cele tego ruchu s� zlokalizowane w prawobrze�nej cz��ci miasta 
oraz giełdzie rolno-ogrodniczej na lewym brzegu Wisły. Pomimo istnienia portu 
rzecznego, transport wodny nie odgrywa istotnej roli, słu��c do transportu piasku 
budowlanego. 

Wska�nik motoryzacji indywidualnej w Sandomierzu przekroczył 240 
sam.osob/1000 mieszka�ców i jest zbli�ony do �redniego krajowego. 
W zakresie parkowania samochodów niedostatek miejsc postojowych wyst�puje na 
terenach osiedli mieszkaniowych, w rejonie Starego Miasta oraz w rejonie 
skrzy�owania Mickiewicza i Koseły. 

W mie�cie brak jest �cie�ek rowerowych. 
 

5.2. Podstawowe uwarunkowania rozwoju Sandomierza wynikaj�ce  
z funkcjonowania systemu transportowego 

 
Poprawa warunków funkcjonowania układu  transportowego Sandomierza 

warunkowana jest: 
�� Wykształcaniem układu drogowego, a w szczególno�ci utworzeniem 

czytelnych i sprawnych powi�za� górnej  lewobrze�nej cz��ci miasta z 
mostem na Wi�le i wylotem w kierunku Zawichostu i Krakowa, 
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� � Ograniczeniem ł�czenia funkcji  obsługi ruchu (realizacja powi�za� w skali 
ponadlokalnej) z obsług� zagospodarowania (zbyt du�a dost�pno�� do 
drogi). 

� � Unormowaniem dost�pno�ci Starego Miasta wynikaj�cej z konieczno�ci jego 
ochrony  przed nadmiern� penetracj� ruchu samochodowego, z drugiej 
strony utrudnionym dojazdem i dost�pem, obni�aj�cym  atrakcyjno�� tego 
obszaru, zarówno dla turystów jak i potencjalnych klientów pochodz�cych z 
bli�szych okolic, 

� � Przyrostem miejsc parkingowych w rejonach koncentracji handlu I usług. 
� � Popraw� standardu obsługi miejsk� komunikacj� zbiorow� – niska 

cz�stotliwo��, zły stan taboru, 
� � Koordynacj� współpracy pomi�dzy organizatorami i przewo�nikami w 

transporcie zbiorowym, 
� � Wykształceniem systemu �cie�ek rowerowych, 
	 � Przyrostem �rodków finansowych wobec nadmiernych oczekiwa� w stosunku 

do tempa i zakresu rozwoju systemu transportowego. 

 � Minimalizowaniem konfliktów społecznych i ekologicznych przy trasowaniu i 

budowie nowych dróg oraz modernizacji istniej�cych urz�dze� 
komunikacyjnych. 
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6. Uwarunkowania wynikaj�ce z jako�ci �ycia mieszka�ców 
 
6.1. Charakterystyka stanu istniej�cego 
 
6.1.1. Sytuacja demograficzna miasta 
  

Liczba ludno�ci Sandomierza według szacunkowych danych Urz�du 
Statystycznego w Tarnobrzegu na dzie� 31.12.1998 r. wynosiła 26 145 osób. 
  W wyniku analizy zmian ludno�ciowych i struktury wieku ludno�ci na 
przestrzeni ostatnich lat nale�y stwierdzi�, �e: przyrost naturalny ludno�ci w mie�cie 
na przestrzeni nast�pnych 20 lat b�dzie spadał, ale zapewne utrzyma si� na 
poziomie dodatnim. Mo�na zatem szacowa�, �e w wyniku przyrostów naturalnych 
liczba ludno�ci Sandomierza do roku 2015 wzro�nie  tylko o około 500-550 osób. 

Zdecydowanie du�e znaczenie dla zmian ludno�ciowych Sandomierza b�d� 
miały ruchy migracyjne.   

Migracja stała b�dzie zale�na w znacznym stopniu od przyrostu liczby 
budowanych mieszka�, przyrostu miejsc pracy, oraz od procesów 
restrukturyzacyjnych na terenach wiejskich.   

Odnotowany w latach ostatnich przyrost liczby budowanych mieszka� jest 
zjawiskiem optymistycznym, ale mo�e okaza� si� nietrwały, je�eli nie b�dzie 
wspierany odpowiedni� polityk� terenow� miasta.    
  Istniej�cy rynek pracy w Sandomierzu, jak wynika z analizy danych 
statystycznych  nie b�dzie wywoływał napływu migracyjnego. Odnotowane na 
31.12.1998 r.  bezrobocie wynosiło: 1514  osób, w tym 908 kobiet. Bezrobocie 
spadło od 1995 r. o 402 osoby. 

Nie nale�y si� równie� spodziewa� znacz�cych migracji ze wsi do miasta. W 
gminach wiejskich byłego województwa tarnobrzeskiego odnotowano spadek 
przyrostu naturalnego i niekorzystn� struktur� wieku ludno�ci. Zmiany w ruchach 
migracyjnych z terenów wiejskich mogłyby przybra� na sile, je�eliby nast�pił daleko 
id�cy proces restrukturalizacji rolnictwa oraz form zasiedlania terenów wiejskich, co 
wymagałoby uruchomienia odpowiedniej polityki w skali kraju. 
 
 6.1.2. Stan  �rodowiska zamieszkania 

 
Warunki mieszkaniowe w Sandomierzu s� zbli�one do warunków 

mieszkaniowych w miastach byłego województwa tarnobrzeskiego.   
 Wska�niki ilustruj�ce warunki mieszkaniowe w Sandomierzu wykazuj�, �e od 
roku 1950 liczba osób przypadaj�ca na 1 izb�  sukcesywnie malała (1950 - 1,89 
osób/izb�, 1960 - 1,78 osób/izb�, 1978 - 1,17 osób/izb�, 1984 - 1,12 osób/izb�, 1995 
- 0,97 osób/izb�, 1996 - 0,97 osób/izb�). Wska�nik ten mo�na uzupełni� liczb� osób 
�rednio zamieszkuj�cych jedno mieszkanie. W roku 1950 mieszkanie było 
zasiedlone przez 4,12 osoby, w roku 1960 - 4,59 osoby, w roku 1984 - 3,85 osoby, a 
w roku 1996 - 3,30 osoby. 
  Je�eli Sandomierz d��yłby do uzyskania do roku 2015 takich 
wska�ników jakie maj� dzi� wysoko rozwini�te miasta w kraju (tj. 2,74), to nale�ałoby 
wybudowa� tu, przy prognozowanej liczbie 30 tys. mieszka�ców, ok. 4000 mieszka�  
(przyj�to, �e wył�czonych z u�ytkowania w tym czasie byłoby ok. 770 mieszka�, tj. 
10% stanu z roku 1996). Przyrost 4 tys. mieszka� w ci�gu 20 lat wymaga budowy 
200 mieszka� w skali rocznej. W latach 1995 – 1996 oddawano do u�ytku �rednio 
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rocznie 78,5 mieszka�. Wska�nik ten jest  ponad 2,5 raza ni�szy od okre�lonego 
powy�ej. 
 
6.1.3. Stan  infrastruktury socjalnej w Sandomierzu* 

 
Sandomierz jest miastem, w którym najsilniej rozwini�te s� usługi o�wiaty, 

szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego. Ostatnio powstały tu równie� dwie 
placówki szkolnictwa wy�szego: 
• Wy�sza Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 
• Kolegium J�zyków Obcych, 
które uzupełniły na tym poziomie nauczania istniej�c� tu od dłu�szego czasu 
Wy�sz� Szkoł� Teologiczn�.  

W mie�cie było w 1996 r. 6 placówek przedszkolnych z 29 oddziałami. Liczba 
dzieci ucz�szczaj�cych do przedszkoli (831) przewy�szała wówczas  liczb� miejsc 
przedszkolnych o 201 co było przyczyn� przeci��enia tych placówek.  

W Sandomierzu było w 1996 r.  pi�� szkół podstawowych, z których - 4 
usytuowane s� w północno-zachodniej cz��ci miasta, a jedna w cz��ci 
prawobrze�nej.   �rednio wówczas na jedn� szkoł� przypadało 689,8 uczniów. Był to 
wska�nik wysoki przy niskiej g�sto�ci zaludnienia miasta - 957 osób/1 km2. 
 Przedstawione wska�niki sygnalizuj�, �e izochrony  doj�cia do szkół dla 
powa�nej liczby uczniów nie mieszcz� si� w uznanej za optymaln� normie 15 minut  

W 3-ch  szkołach licealnych kształciło si� w 1996 r. 1131 uczniów. Liczba 
uczniów szkół licealnych w stosunku do roku 1995 wzrosła o 32 osób. �rednio na 
jedn� placówk� licealn� przypada 501 uczniów niepracuj�cych. Licea w roku 1996 
uko�czyło 250 uczniów niepracuj�cych, co oznacza, �e licea sandomierskie s� 
przepełnione. 

Rozbudowane w mie�cie jest szkolnictwo zawodowe. Statystyka    z 1996 r. 
wymieniała  tu 34 szkoły, w tym 29 dla niepracuj�cych.   Szkoły s� skupione w 4 
zespoły szkolne: 
• Zespół Szkół Spo�ywczych , 
• Zespół Szkół Budowlanych, 
• Zespół Szkół Ekonomicznych, 
• Zespół Szkół Rolniczych, 
 Profil kształcenia w wymienionych szkołach był dostosowany do rynku pracy w 
Sandomierzu i byłym  województwie tarnobrzeskim sprzed 15 laty. Dzi� zapewne 
wymagałby rewizji programu, szczególnie w zwi�zku ze zmianami, które dotkn�ły 
zatrudnienie w mie�cie. Wzrost zatrudnienia w takich działach gospodarki jak handel, 
transport, turystyka, marketing i inne wskazuj� na kierunki po��danych zmian w 
szkolnictwie zawodowym. Szkoły zawodowe w Sandomierzu wypu�ciły w 1996 r. 
ogółem 1098 absolwentów. Zarejestrowani bezrobotni absolwenci tych szkół liczyli w 
1996 r. 72 osoby. Jest to wska�nik ni�szy ni� w 1995 r., gdy wynosił 213 osób, tym 
niemniej wskazuj�cy na celowo�� dokonania w tym zakresie odpowiednich  bada� 
przez lokalne kuratorium o�wiaty. 
 W roku 1999 wprowadzono reform� systemu edukacji, która wprowadziła trzy 
poziomy nauczania powszechnego, Podstawowy, gimnazjalny i licealny. Ocena tych 
zmian b�dzie mo�liwa dopiero po trzech i sze�ciu latach, zarówno w zakresie 
efektów edukacyjnych, jak i funkcjonowanie infrastruktury o�wiatowej. 
 W Sandomierzu funkcjonuje stosunkowo nowy Szpital Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej - w północnej cz��ci miasta. Przy ul. 
Browarnej - w starym budynku jest oddział chorób zaka�nych. Liczba łó�ek 
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szpitalnych w mie�cie wynosiła w 1996 r. 582, plus 15 stanowisk do dializ i 46 
łó�eczek dla noworodków, co daje wska�nik 45 mieszka�ców na 1 łó�ko szpitalne. 
Jest to wska�nik korzystny, ale nale�y pami�ta�, �e szpital ten obsługuje tak�e 
ludno�� spoza miasta. W zwi�zku z istnieniem szpitala - Sandomierz charakteryzuj� 
wysokie wska�niki lekarzy i stomatologów  - 81,1 na 10 tys. mieszka�ców oraz 
piel�gniarek i poło�nych – 221,8 na 10 tys. mieszka�ców. (dane z 1996 r.). Gorzej 
wygl�da sytuacja w zakresie przychodni zdrowia. Statystyki z 1996 r. podawały, �e w 
mie�cie było 3 przychodnie, w tym tylko jedna przychodnia rejonowa przy szpitalu 
usytuowana peryferyjnie w stosunku do terenów mieszkaniowych Sandomierza. 
Pogotowie ratunkowe znajduje si� przy  szpitalu. Mieszka�cy skar�� si� na znaczne 
rozrzucenie placówek słu�by zdrowia i słabe ich powi�zanie z osiedlami 
mieszkaniowymi. 
 W mie�cie było w 1996 r.  8 aptek, w tym jedna specjalistyczna. 
Liczba mieszka�ców na 1 aptek� wynosiła 3302, co jest wska�nikiem pozytywnym. 
 Sytuacja w mie�cie w zakresie usług kultury jest oceniana przez mieszka�ców 
miasta krytycznie. W Sandomierzu mimo prób nie udało si� zorganizowa� domu 
kultury. Stosunkowo nowe kino „Bajka” od pewnego czasu jest nieczynne. Sala 
wykorzystywana jest obecnie przez „Fundacj� Kultury Ziemi Sandomierskiej” na 
koncerty. 
 Ponadto funkcjonuje w Sandomierzu Katolicki Dom Kultury �w. Józefa, 
„Lapidarium” Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego na Starym Mie�cie  
oraz Klub „Oaza”  -(jedyna placówka kulturalna w osiedlu „Rokitek”). 
 Obiekty kultury i rozrywki cz��ciowo zast�puj� lokale gastronomiczne. W 
mie�cie jest ł�cznie 23 zakłady gastronomiczne. Razem w mie�cie jest około 1000 
miejsc konsumenckich, co daje  wska�nik około 26 mieszka�ców na jedno miejsce. 
W mie�cie o walorach turystycznych jest to wska�nik bardzo skromny. 
 W Sandomierzu działa sze�� galerii sztuki współczesnej i 5 muzeów, istnieje 
Biuro Wystaw Artystycznych organizuj�ce konkursy i wystawy lokalnych twórców.    

Wi�kszo�� imprez okazjonalnych organizowanych jest na rynku Starego 
Miasta. Miejsce to nie nadaje si� do imprez masowych.   

W Sandomierzu brak stosownej przestrzeni dla takich uroczysto�ci. Nie ma tu 
muszli koncertowej, kr�gu tanecznego, amfiteatru. Mieszka�cy skar�� si�, �e na 
ciekawsze koncerty i imprezy musz� je�dzi� do Tarnobrzega lub Stalowej Woli. 
 Uroczysta msza �wi�ta z udziałem Ojca �wi�tego Jana Pawła II odprawiona u 
podnó�a Starego Miasta udowodniła, �e miejsce to byłoby wyj�tkowo korzystne dla 
uroczysto�ci I imprez masowych. 

W Sandomierzu znajduje si� jedna biblioteka publiczna, o 90-cioletniej tradycji 
oraz 2 filie biblioteczne. Ze specjalistycznych placówek jest dodatkowo Biblioteka 
Pedagogiczna oraz archiwum miejskie w dawnej synagodze, a ponadto O�rodek 
Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN prowadzi w Sandomierzu 
ksi�garni�.  
 Na placówk� biblioteczn� przypada zatem 9017 mieszka�ców. Ksi�gozbiór 
liczy 93,9 tys. woluminów tj. 3471 na 1 tys. ludno�ci. Natomiast liczba czytelników 
zarejestrowanych w ci�gu roku jest - jak na miasto z wy�szymi uczelniami - mała.   
 W mie�cie działaj� cztery kluby o charakterze sportowym. 
 W zakresie handlu miasto posiada dostateczn� sie� drobnych sklepów, 
ł�cznie z dwoma targowiskami, ale z wi�kszych obiektów handlowych jest tu tylko 
Przedsi�biorstwo Handlu – Produkcji – Usług  „Piast” oraz PSS „Merkury”, co jak na 
miasto tej wielko�ci i o turystycznych walorach jest mało.    
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W Sandomierzu dzi�ki inwestycjom w zakresie ł�czno�ci poprawił si� 
wska�nik liczby abonentów na 1 tys. ludno�ci. Wynosił on w 1995 r. - 175,9, za� w 
roku 1998 ju� 263 na 1 tys. ludno�ci.   
 
*dane z Urz�du Statystycznego w Tarnobrzegu, 1997 r. 
 
6.1.4. Sytuacja gospodarcza miasta 

 
Statystyki podaj� stan zatrudnienia na  podstawie rejestru pracuj�cych w 

gospodarce narodowej. Oznacza to, �e dane nie obejmuj� pracuj�cych w 
jednostkach o liczbie zatrudnionych do 5 osób oraz w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. W przypadku Sandomierza zatrudnienie w ten sposób 
okre�lone dla roku 1996 wynosiło ogółem 8800 pracuj�cych. W roku 1995 statystyka 
podawała liczb� wy�sz� tj. 8974 pracuj�cych. Równocze�nie liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych zmniejszyła si� z 1916 osób w 1995 r. do 1514 osób w roku 1998. 
Oznacza to, �e w mie�cie wzrasta liczba osób zatrudnionych w jednostkach o liczbie 
pracuj�cych do 5 osób. Zmieniło to tendencj� wyst�puj�c� w zatrudnieniu 
dotychczasowym.  

 Struktura podmiotów gospodarczych w mie�cie nadal ulega 
przekształceniom. W procesie tym pozytywnym zjawiskiem jest zró�nicowanie 
wielko�ci podmiotów gospodarczych. Nale�ałoby jednak oczekiwa�, �e podmioty  
małe b�d� wzmacniały swoj� kondycj� ekonomiczn� albo b�d� ł�czyły si� w 
silniejsze zwi�zki zdolne konkurowa� na rynku. 
 Zło�onym problemem w mie�cie jest znaczny procent ludno�ci zamieszkałej w 
gospodarstwach rolnych. Według spisu rolnego z 1995 r. w indywidualnych 
siedliskach rolnych zamieszkiwało 2591 osób, za� na działkach rolnych I u wła�cicieli 
zwierz�t gospodarskich zamieszkiwało dodatkowo  4975 osób. Ł�cznie daje to liczb� 
7566 osób, co stanowi prawie 28% stanu ludno�ci miasta. Z tej ludno�ci 1879 
zadeklarowało, prac�  wył�cznie w gospodarstwie rolnym lub na działce rolnej.   
 Struktura zatrudnienia wykazuje,  �e Sandomierz utrzymuje nadal mocn� 
pozycj� jako miasto producentów. Udział pracuj�cych w sektorach produkcyjnych   
b�dzie si� jednak  zmniejszał   na rzecz sektora usługowego. W Sandomierzu ten 
proces został zapocz�tkowany.   

 Zatrudnienie w usługach turystycznych (hotele i restauracje) jest  jednak 
nadal niskie. Wzrost liczby lokali gastronomicznych oraz obiektów noclegowych, a 
tak�e przyrost podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON   wskazuj�, �e ten 
typ działalno�ci  rozwija si�, ale w strukturze bardzo rozdrobnionej. 

Miasto jest znacz�cym o�rodkiem regionalnym w zakresie obsługi rolnictwa.  
Ma szans� sta� si� o�rodkiem oddziałuj�cym na szersz� stref� podregionu w 
zakresie usługowym (zdrowie, edukacja, handel, usługi dla rolnictwa, transport), a 
tak�e krajow� w zakresie usług  turystycznych. 

Uruchomiona w 1997 r. Giełda Rolno-Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej S.A. 
reklamuje si� jako najwi�ksze w regionie hurtowe centrum handlowe. W zakresie 
swojej działalno�ci wymienia poza ofert� udost�pniania powierzchni magazynowej  
i handlowej takie usługi jak: marketing rynku rolnego i �ywno�ciowego, zaopatrzenie 
handlu detalicznego, organizacja targów, wystaw, konferencji i szkole�. Mo�na 
zakłada�, �e giełda po uzyskaniu pełnych zdolno�ci handlowych b�dzie oddziaływała 
pozytywnie na rozwój Sandomierza.   
6.1.5. W zakresie dochodów i wydatków bud�etu miejskiego 
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 Sandomierz zalicza si� do dynamicznie rozwijaj�cych si� miast małych (10 
tys. - 50 tys. mieszka�ców ). 

Wydatki w latach 1996-1998 wynosiły 7041,9 tys. zł, za�  inwestycje - 24137,4 
tys. zł, co stanowi  31,3 % udziału w bud�ecie. 
 

Z danych bud�etowych wynika, �e dochody w przeliczeniu na mieszka�ca 
sukcesywnie rosły, w latach 1995-1997  z dynamik� nieco przekraczaj�c� inflacj�. 
Cech� charakterystyczn� jest wzrost subwencji bud�etowych wyra�nie 
wyst�puj�cych  ju� od 1996 r. Jest to jednak subwencja o�wiatowa zwi�zana  
z przej�ciem przez miasto szkół. Plan dochodów bud�etowych na 1998 r. 
charakteryzuje si� tendencjami odwrotnymi.  

Cech� negatywn� w latach 1995-1997 był spadek procentowego udziału 
wpływów od osób prawnych  i od osób fizycznych, z tytułu podatków i opłat w 
stosunku do dochodów ogółem. W planie na rok 1998 przewiduje si� wzrost tego 
udziału do 51,7%. 

Struktura wydatków miejskich w zasadzie utrzymuje si� w latach 1995-1998 
w podobnym układzie, za wyj�tkiem o�wiaty, na któr� wydatki wzrosły w zwi�zku z 
przej�ciem   szkół   podstawowych   przez miasto.  W strukturze wydatków godnym 
uwagi s� cele inwestycyjne miasta. Koncentruj� si� one przede wszystkim w dziale 
Gospodarka Komunalna. Najwy�szy udział wydatków w tym dziale odnotowano w 
roku 1997. Inwestycje w tym roku wyniosły 44% wydatków bud�etowych. Zadania 
inwestycyjne w Sandomierzu dotycz� zatem głównie infrastruktury technicznej. 
Miasto zaci�gn�ło po�yczk� na budow� oczyszczalni �cieków,  w wysoko�ci ponad  
8 mln zł., któr� obecnie spłaca. 

 
6.2. Uwarunkowania wynikaj�ce z warunków �ycia mieszka�ców. 
 
1) Liczba ludno�ci Sandomierza na rok 2015 warunkowana jest saldem migracji. 

Mo�na prognozowa�, �e utrzyma si� ono na poziomie od 28 000 do 30 000 osób. 
Udział ludno�ci w wieku produkcyjnym zapewne utrzyma si� na poziomie ok. 
60%. Mo�na zatem zakłada�, �e  grupa aktywnej zawodowo ludno�ci wyniesie od 
15 000 do 16 000 osób. W zwi�zku z tym rozwój Sandomierza warunkowany jest 
przede wszystkim zmianami jako�ciowymi w zakresie poprawy warunków �ycia 
mieszka�ców, a nie zmianami ilo�ciowymi. 

2) Poprawa warunków �ycia mieszka�ców uzale�niona jest od: 
• liczby oddawanych do u�ytku nowych mieszka�, 
• przeprowadzenia remontów i modernizacji starych zasobów mieszkalnych, 
• zwi�kszenia zasobów mieszkaniowych w budynkach komunalnych dla 

ludno�ci nisko zarabiaj�cej oraz dla realizacji koniecznych przesiedle�, 
• opracowania programu modernizacji osiedlowych zasobów budownictwa 

mieszkaniowego z lat 1945-1970, 
• stworzenia warunków dla lepszego wykorzystania istniej�cej infrastruktury 

in�ynieryjnej poprzez jej racjonaln� rozbudow� i modernizacj�, 
• wyrównywania dysproporcji w obsłudze infrastruktury komunalnej 

prawobrze�nej cz��ci Sandomierza w stosunku do lewobrze�nej.  
 
3) Poprawa warunków �ycia w mie�cie uwarunkowana jest równie� od aktywno�ci 

gospodarczej samych mieszka�ców przede wszystkim w usługach turystycznych, 
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przetwórstwie rolno-spo�ywczym oraz drobnych zakładów produkcyjno-
usługowych kooperuj�cych z du�ymi zakładami. 
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7. Uwarunkowania wynikaj�ce, ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
7.1. Charakterystyka stanu istniej�cego rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 

Sandomierz jest stolic� �yznej, lessowej Wy�yny Sandomierskiej, jednego z 
najcieplejszych rejonów w kraju, o nietypowych dla warunków polskich cechach 
klimatu �ródziemnomorskiego. 

Te niepowtarzalne dla rozwoju rolnictwa warunki sprawiły, �e Sandomierz i 
jego okolice stały si� rejonem intensywnych upraw warzywniczych i sadowniczych, 
okre�lanych mianem Sandomierskiego Zagł�bia Sadowniczego. 

Grunty w rolniczym u�ytkowaniu stanowi� ok. 60% powierzchni miasta. 
Rozmieszczone s� głównie na jego obrze�ach.  

Cech�  rolnictwa jest to, �e  miasto jest miejscem zamieszkania wielu rolników 
u�ytkuj�cych  grunty poło�one równie�  poza jego granicami.  Grunty te to 28% 
ogólnej powierzchni u�ytków rolnych i prawie 60 % powierzchni ogólnej sadów.   

  Wyst�puj�ce lessy i mady zaliczane s� do najwy�szych klas bonitacyjnych. 
Udział gleb w klasach I-III obejmuj� 88,6% u�ytków rolnych, klasy IV stanowi� 7,7%, 
pozostałe 3,7% to gleby o klasach V, VI i Viz. 

Jako�� gruntów ornych i gruntów pod sadami jest równie� bardzo wysoka. W 
stosunku do ogólnej powierzchni u�ytków rolnych gruntów tych o klasie I-III jest 
94,4%, o klasie IV – 5,3%, a tylko 0,3 % o klasie V i VI. 

Rolnictwo w Sandomierzu ma wyra�nie wykształcone cechy rolnictwa 
specjalistycznego. W uprawach sadowniczych przewa�aj� sady jabłoniowe oraz 
sady z udziałem drzew wczesnych owoców pestkowych, w tym tak nietypowych dla 
klimatu Polski brzoskwi�, moreli i winoro�li. W uprawach warzywnych dominuj� 
pomidory oraz uprawy warzyw tak niecz�sto spotykanych jak arbuzy i melony. 

Grunty orne przeznacza si� pod uprawy buraków cukrowych oraz innych ro�lin 
maj�cych du�e wymagania glebowe. Uprawy zbó� prowadzi si� tylko z potrzeby 
stosowania płodozmianu. 

Zarówno gospodarstwa sadownicze, jak i warzywnicze prowadzone s� przez 
rolników w sposób profesjonalny. W wielu z nich, zwłaszcza na obrze�ach miasta 
powstaj� przechowalnie i chłodnie na owoce, np. w Chwałkach prawie wszystkie 
gospodarstwa o specjalizacji sadowniczej posiadaj� własne przechowalnie i 
chłodnie. 

  
7.2 Uwarunkowania wynikaj�ce ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 

Utrzymanie w mie�cie  warto�ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
warunkowane jest: 

 
1) Ochron� gruntów rolnych przed post�puj�c� zabudow�, 
2) Rozwojem upraw warzywniczych i ogrodniczych na gruntach o najwy�szej 

klasyfikacji glebowej, 
3) Stworzeniem warunków dla działalno�ci rolników indywidualnych, przede 

wszystkim w zakresie poprawy warunków zbytu płodów rolnych, 
4) Rozwojem przetwórstwa i magazynowania produktów  rolnych. 
 
 
 
8. Uwarunkowania wynikaj�ce z prawa własno�ci 
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8.1. Charakterystyka struktury własno�ci* 
 

W wyniku analizy bilansu struktury własno�ciowej terenów Sandomierza  
nale�y stwierdzi�, �e stosunkowo du�y procent stanowi� grunty nieprywatne – 36%. 

Terenów Skarbu Pa�stwa jest ok. 477 ha, z czego 181 ha to tereny b�d�ce 
w u�ytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz w zarz�dzie jednostek 
organizacyjnych Gruntów Komunalnych jest ok. 305 ha, z czego 178 ha to tereny 
miejskie, pozostałe grunty s� w u�ytkowaniu wieczystym. 

Ponadto w Sandomierzu jest ok. 166 ha terenów komunikacyjnych (tj. drogi i 
kolej) oraz 70 ha terenów Wspólnoty Gruntowej. 

Analizuj�c stan  zagospodarowania terenów  nale�y stwierdzi�, �e terenów 
niezagospodarowanych jest ok. 483,9 ha, z czego mo�liwych do zabudowy jest ok. 
123,11 ha. 
 
* wg danych uzyskanych z Urz�du Miasta 
 
8.2. Uwarunkowania wynikaj�ce ze struktury własno�ciowej 
 

Do podstawowych uwarunkowa� rozwoju miasta, w zakresie wykorzystania  
terenów b�d�cych własno�ci� miasta lub Skarbu Pa�stwa nale�y: 
1) Przygotowanie pod inwestycje gruntów komunalnych znajduj�cych si� w 

prawobrze�nej cz��ci miasta.   
2) Przygotowanie pod inwestycje gruntów Skarbu Pa�stwa, znajduj�cych si� w 

lewobrze�nej cz��ci miasta, na których mo�na rozwija� usługi turystyki i 
wypoczynku, w poł�czeniu z funkcjami produkcji rolniczej – agroturystyka. 

 
 



38 

  

9. Uwarunkowania wynikaj�ce z zada� słu��cych realizacji ponadlokalnych 
celów publicznych. 

 
9.1. W „Studium rozwoju województwa tarnobrzeskiego” z roku 1996  zostały 
okre�lone zadania słu��ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych, s� to: 
• projektowana droga ekspresowa Piotrków Trybunalski-Barwinek (S-74), realizacja 

do roku 2025, droga ma przebiega� poza granicami miasta w s�siedztwie jego 
południowej i południowo-zachodniej granicy, której realizacj� przewiduje si� do 
roku 2025. 

• drogi krajowe: 
� Droga Nr 723 Tarnobrzeg - O�arów - Warszawa, 
� Droga Nr 759 Sandomierz  - Lipnik 
� Droga Nr 777 Kraków – Sandomierz – Zawichost – Annopol, 
� Droga Nr 859  Sandomierz – Stalowa Wola. 

• Linia kolejowa dwutorowa zelektryfikowana - projektowana korekta łuku torowego,    
• System energetyczny i ł�czno�ci: 

� linia 110 kV, HSO Sandomierz do gmin Samborzec i Klimontów, 
� linia 2 x 110 kV wyprowadzenie i wprowadzenie istniej�cej linii 110 kV 

Sandomierz-Ostrowiec �wi�tokrzyski do projektowanego GPZ w 
mielowie, 
� linia 2 x 110 kV wyprowadzenie i wprowadzenie istniej�cej linii 110 kV HSO 

Sandomierz-Klimontów do projektowanego GPZ-tu w Mi�dzygórzu w gminie 
Lipnik, 

� planowane 2 centrale telefoniczne cyfrowe oraz kable �wiatłowodowe z 
Sandomierza do: Dwikóz, Góry Wysokie, Obrazowa, Zabrzan, Wilczyc, 
Samborca, 

� projektowana sie� i centrala SDH Sandomierz. 
 
9.2. W wyniku reformy administracyjnej w kraju Sandomierz usytuowany został w 

województwie �wi�tokrzyskim. W zwi�zku z tym nale�y spodziewa� si�, �e 
zadania okre�lone przez strategi� i studium byłego województwa 
tarnobrzeskiego b�d� aktualne do czasu sporz�dzenia nowych dokumentów 
planistycznych. Reforma administracyjna wprowadziła szereg zmian w ró�nych 
ustawach, a przede wszystkim w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ustawa ta, nie wprowadziła istotnych zmian na poziomie gmin, natomiast 
zmieniła znaczenie systemu planistycznego na poziomie wojewódzkim. Do 
podstawowych zada� nowoutworzonych województw samorz�dowych  b�dzie 
nale�ało sporz�dzanie nast�puj�cych dokumentów: 

• Strategia rozwoju województwa, 
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 
• Programy wojewódzkie, 
• Okresowa aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego. 
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9.3.  Uwarunkowania  rozwoju miasta wynikaj�ce z realizacji zada� 
ponadlokalnych. 

 
 Podstawowym uwarunkowaniem rozwoju Sandomierza i poprawy warunków 
�ycia mieszka�ców jest realizacja ponadlokalnych zada� inwestycyjnych, a przede 
wszystkim dróg krajowych i wojewódzkich. W zwi�zku z tym niezb�dne jest: 
1) Wprowadzenie tych zada� do programów rz�dowych i wojewódzkich i wpisanie 

ich do rejestru Wojewody. 
2) Wynegocjowanie z Wojewod� i Marszałkiem warunków wprowadzenia tych 

zada� do miejscowego planu. 
3) Sporz�dzenie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.
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CZ��� III 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

SANDOMIERZA
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1.   Zakres  ustalanych kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
  

  Ustalenia studium,  zgodnie z ustaw� o zagospodarowaniu przestrzennym w 
szczególno�ci wskazuj�: 
1) obszary obj�te ochron� �rodowiska przyrodniczego i kulturowego, 
2) lokalne warto�ci zasobów �rodowiska przyrodniczego i zagro�enia �rodowiskowe, 
3) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wył�czone z zabudowy, 
4) obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miar� potrzeby terenów wymagaj�cych 

przekształce� lub rehabilitacji, 
5) obszary, które mog� by� przeznaczone pod zabudow�, ze wskazaniem w miar� 

potrzeby, obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalno�ci inwestycyjnej, 
6) kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na 

których b�d� stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania �cieków, 
7) obszary, dla których sporz�dzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest obowi�zkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze 
wzgl�du na istniej�ce uwarunkowania, 

8) obszary przewidywane do realizacji zada� i programów wynikaj�cych z polityki 
przestrzennej pa�stwa na obszarze województwa. 

 
Zgodnie z ustaw� z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia w obszarze Zmiany Studium – Etap I wskazuj� równie�: 
9) obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 
10) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczaniu terenów; 
11) kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz u�ytkowania terenów; 
12) obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 
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2. Obszary obj�te lub wskazane do obj�cia ochron�. 
 
2.1. Obszary obj�te ochron� na podstawie Ustawy z dnia 16.10.1991 r. o 
ochronie przyrody zajmuj� bardzo niewielkie, izolowane powierzchnie 
Sandomierza. S� to: 
1) Rezerwat  przyrody „Góry Pieprzowe” w gminie Dwikozy o pow. ogólnej 18,01 ha, 

utworzony w 1979 r., został powi�kszony w miejscowym ogólnym planie 
zagospodarowania przestrzennego z 1988 r. Około 5,7 ha na terenie miasta. 
Celem ochrony było tu zachowanie fragmentów muraw i zaro�li kserotermicznych 
z ciekaw� faun� owadów. Niezatwierdzony plan ochrony sporz�dzony w 1993 r. 
Oprócz wymienionego powi�kszenia powierzchni na terenie miasta proponował  
otulin� rezerwatu, obejmuj�c� starorzecze Wisły, zwane Wisełk� wraz z 
otaczaj�cym go półnaturalnym zakrzaczonym pastwiskiem. 

2) U�ytek ekologiczny „Kamie� Pleba�ski”, o pow. 0,65 ha, powołany 
Rozporz�dzeniem Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 27.03.1996 r. Ochron� 
obj�te s� unikatowe stanowiska murawy kserotermicznej na stromej kraw�dzi 
lessowej. 

3) Pomnik przyrody „W�wóz Królowej Jadwigi”, obejmuj�cy ochron� gł�boki lessowy 
w�wóz poro�ni�ty drzewostanem li�ciastym (Karta pomnika przyrody Nr 89). oraz 
12 pomników przyrody o�ywionej – okazów jesionu wyniosłego, klonu 
pospolitego, d�bów szypułkowych i lip drobnolistnych, uj�te w wojewódzkim 
rejestrze pomników przyrody. 

4) W toku post�powania znajduje si� projekt obj�cia ochron� pomnikow� w�wozu 
„Salve Regina” (Pismo Woj. Konserwatora Przyrody z dnia 27.12.1992 r.). Od 
1994 r. w�wóz ten wraz z kopcem ze wzgl�du na walory historyczno-
krajobrazowe wpisany jest do rejestru  zabytków.  

W odniesieniu do powy�szych obszarów i obiektów chronionych obowi�zuj� 
zakazy i ograniczenia zawarte w odpowiednich rozporz�dzeniach. Ka�dorazowa 
konieczno�� ich naruszenia wymaga uzgodnienia z Wojewod�, reprezentowanym 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
 
2.2. Obszary wskazane do obj�cia ochron� przyrody.  
 
Znaczna cz���  miasta kwalifikuje si� do „obszarów szczególnej ochrony 
�rodowiska” na którym powinny obowi�zywa� w my�l art. 3a, Ustawy z dnia 
31.01.1980 r. O ochronie i kształtowaniu �rodowiska, z pó�niejszymi zmianami 
„specjalne warunki korzystania ze �rodowiska I wprowadzania w nim zmian”. 
   Rada Miasta korzystaj�c ze swych uprawnie� podda pod ochron�, w drodze 
uchwały,   zwarty obszar strefy kraw�dziowej doliny Wisły (północna cz��� miasta), 
w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazw� Sandomierski Zespół 
Krajobrazowo-Przyrodniczy. Proponowane granice Zespołu przedstawiono na 
rysunku  Studium.  
 
2.3. Obszary obj�te ochron� �rodowiska kulturowego 
 
2.3.1.  Na terenie Sandomierza wyst�puj� nast�puj�ce chronione obiekty 

dziedzictwa kulturowego wpisane do rejestru zabytków: 
� Zespół urbanistyczno-architektoniczno-  

Krajobrazowy    3/A - 5/88 - 25.02.1977 
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� Rozszerzona  strefa ochrony zespołu  

Urbanistyczno-architektoniczno 
Krajobrazowego    3/A – 5/88 – 10.04.1984 

 
� Zespół  kolegiacki -    4/A – 5/88 – 28.02.1977 

 
� Zespół  ko�cioła parafialnego pod   

Wezwaniem �w. Pawła   5/A – 5/88 – 28.02.1977 
 

 
� Synagoga     6/A – 5/88 – 28.02.1977 

 
� Zespół klasztorny benedyktynek   

w.w. �w. Michała    7/A – 5/88 – 1.03.1977 
 

 
� Zespół klasztorny dominikanów pod   

Wezwaniem �w. Jakuba   8/A – 5/88 -  9.03.1977 
 
 

 
� Zespół ko�cielno-szpitalny pod   

Wezwaniem �w. Ducha   10/A – 5/88 – 9.03.1977 
 

� Zespół klasztorny reformatów pod   
Wezwaniem �w. Józefa   11/A– 5/88 – 9.03.1977 

 
� Mansjonaria „Dom Długosza”   12/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Sufraganówka, ul. Katedralna 1  13/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Wikarówka     14/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Kanonia      15/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Szkoła parafialna z oficyn�,    16/A – 5/88 – 10.03.1977 

ul. Mariacka 18 
 

� Dom Ksi��y Emerytów,    17/A – 5/88 – 10.03.1977 
ul. Mariacka 9 

 
� Collegium Jezuickie Gostomianum  19/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Zamek  - korpus główny      20/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Pozostało�ci obwarowa� miejskich  21/A – 5/88 – 10.03.1977 

 
� Brama Opatowska    22./A – 5/88 – 10.03.1977 
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� Ratusz      23/A – 5/88 – 23.03.1977 
 

� Dworek, ul. Browarna 9   24/A – 5/88 – 29.03.1977  
 

� Dworek, ul. Królowej Jadwigi 3  25/A – 5/88 – 29.03.1977 
 

� Dworek,  - Staromiejska     26/A – 5/88 – 29.03.1977 
(�wi�towawelska 4) 

 
� Dworek Zawichojska 2     27/A – 5/88 – 30.03.1977  
 

 
� Kamienica Ole�nickich    39/A – 5/88  - 30.03.1977  

ul. Rynek 10 
 
 

� Cmentarz �ydowski przy   325/A – 10/93 - 17.10.1989 
ul. Suchej 

 
� Cmentarz wojskowy armii    

Radzieckiej, ul. Mickiewicza   326/A – 10/93 - 17.10.1989 
 
 

� Cmentarz  wojenny z I i II wojny   
�wiatowej     390/A – 10/93 - 17.10.1989 

 
� Cmentarz parafialny przy ul.   

Staromiejskiej    413/A  - 10/93 - 17.10.1989 
 

�  Cmentarz parafialny przy   
  ul. Mickiewicza    414/A – 10/93 - 17.10.1989 

 
�  Dom Katolicki, ul. Mariacka 16  497/A – 10/93 – 20.03.1993 

 
�  Dom, ul.  	eromskiego 9   575/A – 16.06.1994    

 
�  Budynek Seminarium,        

   ul. 	eromskiego 2    577/A – 9.03.1977 
  

� Dom Mariacka 3     77/A –  20.05.1967 
� Dom Rynek 3     60/A - 20.05.1967 
� Dom tzw. „Konwikt Bobolów    

Rynek 5      61/A - 20.05.1967 
� Dom Rynek 6     62/A -  20.05.1967 
� Dom Rynek 7     63/A - 20.05.1967 
� Dom Rynek 8     64/A   - 20.05.1967 
� Dom Rynek 9     65/A - 20.05.1967 
� Rynek 12      66/A - 20.05.1967 
� Dom Rynek 15     68/A - 20.05.1967 
� Dom Rynek 22     69/A - 20.05.1967 
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� Dom Greka Kojszora Rynek 25  70/A - 20.05.1967 
� Dom W�gra Łazarczyka Rynek 27  72/A - 20.05.1967 
� Dom Rynek 31     75/A - 20.05.1967 
� Dom Skopenki 1     78/A - 20.05.1967 
� Spichlerz Rybitwy 5    84/A - 20.05.1967 
� Dom Skopenki 9     80/A - 20.05.1967 
� Dom Skopenki/Opatowska 8   79/A - 20.05.1967 
� Dom Rynek 30     74/A - 20.05.1967 
� Dom Mariacka 1     76/A - 20.05.1967 
� D. Klasztor dominikanów      
     Pl. Poniatowskiego 3    9/A -  5.01.1967 
� Kamienica Poniatowskiego 1   82/A - 20.05.1967 
� Dom, ul. Tkacka 2    474/A  -  15.07.1993 
� Dom ul. Opatowska 21    586/A  - 09.05.1997. 

  
2.3.2. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Tarnobrzegu okre�lił  zasi�g strefy  
konserwatorskiej „A” decyzj� z dnia 10.04.1984 r., znak KL VI-5340/3/140/84, Nr rej. 
3/A. 

�cisł� ochron�  konserwatorsk� obj�to obszar w granicach brzegu Wisły, ul. 
	wirki i Wigury, Zacisze, Ko�ciuszki, Mickiewicza, Koseły, Kazimierza Wielkiego, 
Słoneczna, Leszka  Czarnego, do ul. Krakowskiej i dalej do brzegu Wisły. 

Zakres ochrony strefy „A” dotyczy układu urbanistycznego miasta 
lokacyjnego wraz ze skarp� i jej bezpo�rednim podnó�em oraz obszary otaczaj�ce 
miasto lokacyjne o ró�nym stopniu zachowania zabytkowej struktury przestrzennej, 
ale o wysokiej warto�ci historycznej i artystycznej poszczególnych obiektów 
architektonicznych i zespołów zabudowy. 
 
2.4. Obiekty wskazywane do  obj�cia ochron� �rodowiska kulturowego. 
 
2.4.1. Z uwagi na znaczn� liczb� warto�ciowych obiektów rejestr zabytków 
Sandomierza nale�y uzupełni� o warto�ciowe architektonicznie obiekty z okresu 
dwudziestolecia mi�dzywojennego oraz o obiekty odbudowane  po 1945 r. 
  
2.4.2. W nawi�zaniu do dotychczasowych stref ochrony konserwatorskiej* wskazuje 

si� na konieczno�� uwzgl�dnienia  w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego  strefy „A” oraz dodatkowo nast�puj�cych  stref:  

� Ochrony Ekspozycji - E, obejmuj�cej obszar stanowi�cy zabezpieczenie 
wła�ciwego  eksponowania Zespołu Staromiejskiego z jego dominantami 
kompozycyjnymi, z wyznaczonych punktów widokowych, okre�laj�cych tak 
panoram�, jak i wgl�d w atrakcyjne wn�trze urbanistyczne. Obowi�zywa� tutaj 
powinien zakaz wznoszenia obiektów a tak�e wprowadzania wysokiej zieleni, 
przesłaniaj�cych panoram� zabytkowych zespołów Sandomierza. 

� Ochrony Krajobrazu – K -  obejmuj�cej obszary krajobrazu integralnie zwi�zane z 
zespołem zabytkowym, stanowi�ce zarówno bezpo�rednie otoczenie zespołu 
jego tło krajobrazowe, jak i elementy krajobrazu eksponowane z wn�trz zespołu 
zabytkowego. W ramach tej strefy wszelkie przekształcenia krajobrazu musz� by� 
podporz�dkowane ochronie unikalnych warto�ci zabytkowych, krajobrazowych 
Sandomierza. 

� Ochrony Archeologicznej – W . Sandomierz nie ma dotychczas okre�lonej strefy 
ochrony archeologicznej „W”. W granicach administracyjnych miasta, podane s� 
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jedynie stanowiska archeologiczne o pewnej lokalizacji”  i przybli�onej lokalizacji”.    
W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nale�y wyznacza� 
granice tej strefy, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 
*okre�lonym w dotychczasowym „Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego 
Sandomierza” 
 
2.5. Inne obszary obj�te ochron� 
 
2.5.1. Dolina Wisły w obszarze ograniczonym wałami przeciwpowodziowymi jest 
obszarem o szczególnych wymogach ochronnych. Zagospodarowanie tych terenów 
powinno uwzgl�dnia� przede wszystkim:   zachowanie ci�gło�ci przestrzennej doliny, 
ochron� ró�norodno�ci biologicznej oraz uwarunkowania wynikaj�ce z 
bezpo�redniego zagro�enia powodziowego  

W zwi�zku z tym w   obszarze mi�dzywala zakazuje si� wznoszenia obiektów 
kubaturowych, składowania materiałów, zmieniania ukształtowania powierzchni 
gruntu – z wył�czeniem  robót zwi�zanych z regulacj� i utrzymaniem wód 
�ródl�dowych** 

Je�eli jednostki organizacyjne utworzone przez Ministra Ochrony �rodowiska, 
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa sporz�dz� szczegółowe  warunki korzystania z 
wód dorzecza Wisły na terenie miasta,  które zatwierdza MOSZNiL po uzgodnieniu z 
Sejmikiem Województwa, wówczas b�d� one musiały by� uwzgl�dnione w  
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 
2.5.2. Ogrody działkowe*. W Studium wskazuje si� nowe tereny pod ogrody 
działkowe w prawobrze�nej cz��ci Sandomierza w rejonie Zarzekowic. Tereny 
nowych ogrodów działkowych stanowi� b�d� rezerw� terenow� dla istniej�cych 
ogrodów, które b�d� podlegały relokacji w przypadku przeznaczenia ich w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele. 
 
**Szczegółowe warunki ochrony i korzystania z wód i terenów przybrze�nych okre�la Prawo wodne z 
dnia 24.10.1974 r.  oraz ustawa z dnia 25.04.1997 r. o zmianie ustawy – Prawo Wodne. m.in. w art. 66, 
* Ogrody działkowe chronione „Ustaw� o ogrodach działkowych” (Dz. U. Nr ....z dnia .......) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Lokalne warto�ci zasobów �rodowiska przyrodniczego i zagro�enia 

�rodowiskowe 
 
3.1. Lokalne warto�ci zasobów �rodowiska przyrodniczego. 
 
3.1.1. Warto�� lokalizacyjna: 
 

Miasto ma wyj�tkowo atrakcyjne walory widokowe I pejza�owe ze wzgl�du na 
poło�enie po obu brzegach Wisły. Północna cz��� miasta usytuowana jest na 
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wysoczy�nie o urozmaiconej rze�bie terenu, kilkadziesi�t metrów wy�ej od cz��ci 
południowej poło�onej w rozległej, płaskiej dolinie. 

 
3.1.2. Warto�ci rze�by terenu stanowi� 

�� wysoka skarpa wi�lana, poprzecinana licznymi w�wozami i dolinkami, na 
ogół utrwalonymi ro�linno�ci� wysok�,  

� � rozległa strefa korytowa rzek Wisły oraz Trze�niówki,  
� � dolinki boczne i w�wozy wysoczyzny,   
� � obni�enia, najni�ej poło�onych obszarów tarasu zalewowego Wisły   

 
3.1.3. Warto�ci wód powierzchniowych stanowi�: 

1) Rzeka Wisła i jej dopływ Trze�niówka,  przede wszystkim o walorach 
krajobrazowych, jako rejon wycieczek pieszych i rowerowych, 

2) Rzeka Koprzywianka  oraz liczne, ale zanikaj�ce, o odci�tym przepływie, 
zasypywane zbiorniki wodne, pozostało�� starorzeczy Wisły, tworz�ce 
mo�liwo�� renaturalizacji systemu wodnego. Zasilane czystymi wodami 
Koprzywianki mog� by� docelowo  wykorzystane  pod zagospodarowanie 
rekreacyjne, 

3) �ródełka wyst�puj�ce w zboczach, dnach dolinek i w�wozów, obecnie 
czynne okresowo i zanikaj�ce,   

 
3.1.4.  Warto�ci lokalnej ro�linno�ci stanowi�: 

�� zbiorowiska ł�kowe i szuwarowe b�d�ce ostoj� zwierz�t, 
� � zbiorowiska le�ne i zaro�lowe porastaj�ca dna i zbocza w�wozów, skarp, 

utrwalaj�c niestabiln� rze�b� terenu, 
� � sady, jako uprawy trwałe, pełni�ce funkcje glebo- i wodochronne, 

zapobiegaj� intensyfikacji procesów erozyjnych, 
� � ziele� miejska, cmentarze, ogrody działkowe, parki i skwery, tereny 

sportowe i rekreacyjne oraz aleje drzew (np. Aleja w Mokoszynie) i 
pojedyncze drzewa – pomniki przyrody, kształtuj�ce dobre warunki 
klimatyczne miasta i utrwalaj�ce rze�b� terenu. 

 
3.2. Zagro�enia �rodowiskowe 
 
3.2.1. Zagro�enia  zwi�zane ze specyficznymi, lokalnymi cechami budowy 

geologicznej, rze�by terenu, warunków wodnych i klimatycznych dotycz�: 
�� zagro�e� wynikaj�cych z wyst�powania gruntów podatnych na erozj� 

wodn� oraz szczególn� łatwo�� uruchomienia b�d� intensyfikacji 
naturalnych, niszcz�cych procesów morfodynamicznych (północna cz��� 
miasta, wysoczyznowa cz��� miasta), 

� � zagro�e� zanieczyszczeniami powierzchniowymi, płytko zalegaj�cych wód 
gruntowych, pozbawionych powierzchniowej warstwy izolacyjnej 
(południowa cz��� miasta), 

� � zagro�e� wynikaj�cych z tendencji do tworzenia si� zastoisk chłodnego, 
wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza (strefa podkraw�dziowa, 
lewobrze�na cze�� miasta). 

 
3.2.2. Zagro�enia  spowodowane niekorzystnymi procesami urbanizacyjnymi  

i nieskuteczno�ci� biernej ochrony przyrody, spowodowa� mog�: 
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1) post�puj�c� dewastacj� krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, 
zwłaszcza strefy kraw�dziowej doliny Wisły przez dysharmonizuj�ce formy 
zabudowy i zagospodarowania, 
2)  degradacj� cennych warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych, wskutek ich 
izolacji przestrzennej i funkcjonalnej od wi�kszych struktur przyrodniczych. 

 
3.2.3. Zagro�enia  zwi�zane z  oddziaływaniem  �ródeł zanieczyszcze�,  na 

okre�lone elementy �rodowiska przyrodniczego miasta dotycz�: 
1) zanieczyszcze� wód powierzchniowych – pozaklasow� jako�ci� wód Wisły 

i Trze�niówki, spowodowan� głównie przez �ródła zewn�trzne, 
2) zanieczyszcze� powietrza – stwierdzone przekroczenia dopuszczalnej 

normy rocznej st��e� dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłu zawieszonego 
zwi�zków fluoru i ołowiu. (Wi�kszo�� zanieczyszcze� pochodzi spoza 
terenu miasta). 

3) zanieczyszcze� lokalnych, głównie spowodowanych ruchem 
samochodowym,   oraz niektórymi zakładami produkcyjnymi.
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4. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wył�czone  
z zabudowy 

 
Uprawy sadownicze i warzywnicze uznaje si� za najwy�sz� warto�� rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej Sandomierza. Powierzchnie tych upraw przy sporz�dzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego b�d� szczególnie chronione 
przed zabudow�.  
 
Władze miasta wspiera� b�d� indywidualnych rolników poprzez tworzenie podstaw 
rozwoju rynku skupu płodów rolnych oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego.  

  
W planach miejscowych b�d� wyznaczane odpowiednie tereny, na cele 
przetwórstwa rolno-spo�ywczego oraz przechowywania produktów rolnych.  Rezerwy 
terenów na te cele wskazano na rysunku Studium, jako tereny produkcyjno-
magazynowe. W Studium wskazano równie� tereny, które powinny by� wył�czone z 
zabudowy i przeznaczone przede wszystkim na cele sadownicze oraz uprawy 
warzywnicze. Na pozostałych terenach rolnych dopuszcza si� w miar� potrzeby 
zabudow�   ale obiektami słu��cymi wył�cznie produkcji rolnej oraz przetwórstwu 
rolno-spo�ywczemu. Dopuszcza si� na tych terenach tworzenie bazy materialnej dla 
agroturystyki w tym obiektów noclegowych, rekreacyjnych, sportowych i 
zabawowych.
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5. Obszary zabudowane 
 
5.1. Obszary zabudowane nie wymagaj�ce przekształce� 

 
Obszary o ustalonym sposobie u�ytkowania i zabudowy nie przewidywane do 

obj�cia w najbli�szych  15 latach  miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, a tak�e nie obj�te programami przekształce� lub rehabilitacji  uwa�a 
si� za tereny, na których działalno�� inwestycyjno-budowlana b�dzie ograniczona do 
niezb�dnego minimum. Dopuszcza si� tu: 
�� wykonywanie prac budowlanych nie wymagaj�cych pozwole� na budow�, 

zgodnie z art. 29, 30 i 31 prawa budowlanego, 
� � wykonywanie prac budowlanych nie wymagaj�cych decyzji o zabudowie i 

zagospodarowaniu terenu, np. budowa infrastruktury technicznej w granicach 
pasa drogowego, 

� � wykonywanie innych prac budowlanych, po uprzednim wydaniu decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie rozprawy 
administracyjnej, zgodnej z art. 44 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
5.2. Obszary wymagaj�ce przekształce� lub rehabilitacji 
 

Wyznaczone na rysunku Studium obszary wymagaj�ce przekształce� i 
rehabilitacji wyst�puj� zarówno w granicach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które b�d� obowi�zkowo sporz�dzane w uwagi na istniej�ce 
uwarunkowania, jak i poza tymi granicami.  
 
5.2.1. Tereny wskazywane do obj�cia planami b�d� miały w ustaleniach 
planistycznych okre�lone standardy jako�ciowe zagospodarowania, a w tym mi�dzy 
innymi: 
 
1) dopuszczalne  maksymalne wska�niki intensywno�ci zabudowy i procentu 

zabudowy działki budowlanej, 
2) dozwolone wysoko�ci zabudowy podane w metrach lub liczbie kondygnacji, 
3) w miar� potrzeby wymagane minimalne procenty pokrycia działki budowlanej 

ro�linno�ci�, 
4) procentowe, dopuszczalne wyst�powanie funkcji uzupełniaj�cej z podaniem jej 

usytuowania, cech u�ytkowych, w tym potencjalnych zagro�e� dla �rodowiska, 
5) uzale�nienie zmian w zabudowie lub zagospodarowaniu działki od mo�liwo�ci jej 

przył�czenia do miejskich systemów in�ynieryjnych (wodoci�g, kanalizacja, gaz), 
6) ograniczenia w zakresie dost�pno�ci oraz parkowania pojazdów 

samochodowych. 
 
5.2.2. Tereny le��ce  w granicach  stref ochrony przyrody lub ochrony dóbr kultury 
b�d� miały w planach miejscowych  ustalone: 
1) zasady i warunki podziału na działki budowlane oraz form ich fizycznego 

wyodr�bnienia, 
2) wytyczne kształtowania architektonicznego zabudowy oraz zasad dostosowania 

formy architektonicznej do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy, 
3) linie zabudowy umiejscowione oraz nieprzekraczalne. 
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5.2.3. Tereny obj�te programami przekształce� lub rehabilitacji, usytuowane poza 
granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego b�d� mogły by� 
obj�te nast�puj�cymi działaniami: 
1) budow�, modernizacj� lub rozbudow� urz�dze� infrastruktury technicznej w 

granicach pasa drogowego, 
2) robotami  budowlanymi  polegaj�cymi  na modernizacji, remoncie lub monta�u,  
3) przebudow� lub ewentualn� zmian� przeznaczenia budynku lub jego cz��ci, 

je�eli nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, 
4) innymi  robotami  budowlanymi  nie wymagaj�cymi pozwolenia na budow�, 

W przypadku zaj�cia  konieczno�ci ustalenia warunków zabudowy i 
zagospodarowania na tych  terenach, decyzja taka zostanie wydana po 
przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, zgodnie z art. 44 ust. 1  ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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6. Obszary przeznaczone pod zabudow� 
 
6.1. Rodzaje u�ytkowania terenu 
 

Obszary rozwojowe przewidziane do zamiany obecnego sposobu ich 
zabudowy i zagospodarowania, wyznaczone na rysunku Studium wskazuje si� jako 
tereny wymagaj�ce w pierwszym rz�dzie obj�cia miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wyznaczono nast�puj�ce rodzaje u�ytkowania terenów rozwojowych: 
1) Tereny zabudowy �ródmiejskiej, domów mieszkalnych oraz usług 

ogólnomiejskich i podstawowych, 
2) Tereny mieszkaniowe z przewag� budynków wielorodzinnych z usługami 

ogólnomiejskimi i podstawowymi, 
3) Tereny zabudowy jednorodzinnej niskiej intensywno�ci o okre�lonej wysoko�ci i 

procencie zabudowy działki, 
4) Tereny obiektów u�yteczno�ci publicznej usytuowanych na wydzielonych 

działkach, poza terenami �ródmiejskimi, 
5) Tereny produkcyjno-magazynowe i usług technicznych z dopuszczeniem 

obiektów u�yteczno�ci publicznej i mieszkaniowych, 
6) Tereny zieleni miejskiej (parki, skwery, cmentarze, ogórki działkowe, tereny 

sportowe) 
  

6.2. Potrzeby powierzchniowe obszarów rozwojowych 
 
Mimo, �e nie prognozuje si� znacznego przyrostu liczby mieszka�ców 

Sandomierza (max do 30 tys. os.) to ze wzgl�du na zakładane wy�sze standardy 
zamieszkania nale�y liczy� si� z konieczno�ci� powi�kszenia terenów 
mieszkaniowo-usługowych. Obliczono, �e w perspektywie 15 lat  na przyrost tych 
terenów nie potrzeba wi�cej jak  100 ha.  

Nowe tereny mieszkaniowo-usługowe s� wskazywane przede wszystkim w 
granicach obecnego zainwestowania miejskiego oraz w cz��ci prawobrze�nej 
miasta. Cz��� prawobrze�na b�dzie uzupełniona brakuj�cymi tu usługami socjalnymi 
(o�wiata, opieka zdrowotna i społeczna, kultura, wypoczynek, sport), a tak�e 
stwarzane b�d� warunki rozwoju usług komercyjnych (handel, gastronomia, 
rzemiosło, rozrywka). 

  
6.3. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

 
Tereny rozwojowe dla funkcji mieszkaniowo-usługowych s� przede 

wszystkim skoncentrowane w trzech rejonach: 
1) O�arowska, Goł�bice, Kruków, 
2) W�wóz Goł�bicki, 
3) Nadbrzezie-Witrium, 
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6.4. Tereny przeznaczone pod rozwój przedsi�biorczo�ci gospodarczej  
w Sandomierzu. 

 
Wzmocnienie przedsi�biorczo�ci gospodarczej, jako priorytetowego celu 

rozwojowego Sandomierza wymaga skoncentrowania działa� przede wszystkim w 
południowej, przemysłowej cz��ci miasta oraz w rejonie ul. Przemysłowej. 

Wskazane na rysunku Studium trzy zespoły terenów produkcyjno-
magazynowych i handlu hurtowego, ł�cznie z terenami usług komunalnych i 
technicznych, ustalono jako strefy po��dane dla rozwoju lokalnej przedsi�biorczo�ci. 
Studium nie przewiduje lokalizacji tego rodzaju funkcji w innych rejonach miasta, za 
wyj�tkiem niezb�dnych urz�dze� technicznych dla gospodarki komunalnej. Ł�czna 
powierzchnia przyrostu tych terenów wynosi 78,8 ha. 

Realizacja tego priorytetowego celu w pierwszej kolejno�ci powinna w 
znacz�cy sposób poprawi� kondycje ekonomiczn� miasta (wi�ksze wpływy do 
bud�etu z podatków).   
 Do priorytetowych zada� władz miasta w celu rozwoju Sandomierza jako 
wa�nego o�rodka przedsi�biorczo�ci gospodarczej w subregionie płd.-wschodniej 
Polski b�dzie nale�ało przygotowanie planistyczne terenów oraz opracowanie 
pakietu ofert lokalizacyjnych pod realizacje nowych obiektów produkcyjnych, 
magazynowych, składowych, a tak�e administracyjno-biurowych. Przewiduje si� 
wyznaczenie takich lokalizacji w ramach trzech zespołów: 
1) Trze��, 
2) Zarzekowice, 
3) Zawichojskie Błonie. 
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7. Kierunki  rozwoju  komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
7.1. Kierunki rozwoju systemu transportowego 
7.1.1. Władze miasta podejm� starania w kierunku usprawnienia i rozwoju systemu 
transportowego uruchamiaj�c nast�puj�ce działania: 

 
1) Ograniczenie uci��liwo�ci ruchu tranzytowego oraz rozdzielenie w układzie 

drogowym docelowo funkcji obsługi ruchu od obsługi zagospodarowania, poprzez 
działania na rzecz wytworzenia czytelnego układu wyspecjalizowanych dróg i ulic. 
(przebiegi, parametry techniczne i dost�pno�� jezdni ulic musz� odpowiada� 
funkcjom przez nie pełnionym w obsłudze ró�nych rodzajów ruchu:  
tranzytowego, docelowo-�ródłowego i wewn�trznego, a tak�e obsłudze 
zagospodarowania), w szczególno�ci b�dzie d��y� si� do wyprowadzenia ruchu 
tranzytowego poza miasto, a w okresie przej�ciowym ruch ten b�dzie  
przeprowadzany odpowiednio do tego przygotowanymi ulicami układu 
podstawowego miasta. 

2) Zapewnienie w miar� mo�liwo�ci dost�pno�ci zewn�trznej miasta  w 
powi�zaniach krajowych i regionalnych, w tym poprawa warunków powi�za� z 
s�siednimi miastami i gminami, a zwłaszcza Tarnobrzegiem, Stalow� Wol� oraz 
gminami Dwikozy, Gorzyce i Zalesiany 

3) Usprawnienie powi�za� wewn�trznych, w szczególno�ci w lewobrze�nej cz��ci 
miasta. 

4) Zmniejszenie uci��liwo�ci ruchu drogowego w podlegaj�cych ochronie zespołach 
zabytkowych, przede wszystkim na Starym Mie�cie. 

5) Poprawa warunków bezpiecze�stwa ruchu, szczególnie pieszego. 
6) Poprawa warunków obsługi komunikacj� zbiorow� w powi�zaniach wewn�trznych 

i zewn�trznych. 
7) Stworzenie warunków dla zwi�kszenia udziału procentowego ruchu pieszego i 

rowerowego. 
8) Poprawa warunków obsługi transportu ładunków. 
9) Poprawa i zró�nicowanie dost�pno�ci samochodami osobowymi i warunków 

parkowania, w zale�no�ci od poło�enia terenu w mie�cie, w tym zapewnienie 
dost�pno�ci do obiektów turystycznych, z zachowaniem wymogów ich ochrony. 

 Podstawow� rol� w realizacji sformułowanych wy�ej kierunków systemu 
transportowego Sandomierza, b�dzie odgrywał układ drogowo-uliczny. 
Dotychczasowy rozwój przestrzenny miasta oraz wymagania ochrony �rodowiska i 
dziedzictwa kulturowego, ograniczaj� mo�liwo�ci wariantowania przebiegów i 
geometrii docelowego układu drogowo-ulicznego. Jako generaln� zasad� przyjmuje 
si� adaptacj�, z nieznacznymi modyfikacjami układu przewidywanego w 
obowi�zuj�cym obecnie ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
7.1.2. Układ drogowych powi�za� zewn�trznych. 
 Dla zmniejszenia uci��liwo�ci ruchu tranzytowego i ci��kiego ruchu docelowo-
�ródłowego  dla Sandomierza niezb�dne  jest wykształcenie układu tras 
obwodowych. Rozwi�zaniem takim ma by� budowa drogi  ekspresowej   S-74, wraz 
z modernizacj� fragmentów dróg nr 723 i 759 (ul. Kwiatkowskiego, O�arowskiej i 
zachodniego  odcinka  ul. Mickiewicza), przeło�enie drogi nr 777 z ul. Lubelskiej na 
ul. Dobkiewicza oraz budowa w�złów drogi ekspresowej z przedłu�eniami ulic 
Mickiewicza, Krakowskiej i Lwowskiej. Realizacja tych inwestycji poprzez 
wykształcenie ci�gu obwodowego po północnej i zachodniej stronie miasta, oprócz 
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eliminacji z centralnych rejonów miasta ruchu tranzytowego i cz��ci ruchu docelowo-
�ródłowego, poprawi  w przyszło�ci  tak�e zdecydowanie dost�pno�� Sandomierza, 
ułatwiaj�c dojazd z kierunku północnego. Układ ten modelowo najbardziej wła�ciwy, 
planowany jest na rok 2025. Przemawiaj� za tym obecny stan realizacji programu 
budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz proponowana w projekcie programu 
rozwoju głównych dróg krajowych, modernizacja drogi nr 9 (Radom-Rzeszów-
Barwinek). Droga ta spełnia wi�kszo�� zada� przewidywanych dla drogi S-74. 
 W koncepcji układu drogowo-ulicznego przyjmuje si� dla perspektywy 
najbli�szych 15 lat adaptacj� obecnego układu dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych jako dróg głównych ruchu przy�pieszonego oraz ulic głównych  i 
zbiorczych w mie�cie. W stosunku do obowi�zuj�cego obecnie planu ogólnego, 
zakłada si�: 
1) rezygnacj� z przedłu�enia drogi nr 859 (ul. Trze�niowska BIS) do ul. Krakowskiej 

z nowym mostem na Wi�le, realizacja tego poł�czenia jest funkcjonalnie i 
ekonomicznie nieuzasadniona wobec planowanej w przyszło�ci drogi 
ekspresowej S-74, 

2) utrzymanie rezerwy terenu dla przeło�enia drogi nr 777 z ul. Lubelskiej na ul. 
Dobkiewicza po realizacji drogi ekspresowej, słu�y� to b�dzie uczytelnieniu 
przebiegów tras tranzytowych. 

   
7.1.4. Transport zbiorowy 
 Przyjmuje si� za niezb�dne budow� nowego dworca zamiejskiej komunikacji 
autobusowej (PKS). Obecna lokalizacja dworca w pobli�u koncentracji miejsc pracy, 
nauki, handlu, usług i administracji, sprzyja utrzymaniu wysokiego udziału 
komunikacji autobusowej w dojazdach z zewn�trz i tym samym ogranicza docelowy 
ruch samochodowy do centrum miasta. Przeniesienie dworca autobusowego w rejon 
stacji kolejowej, jakkolwiek poprawiłoby warunki obsługi w cz��ci relacji 
wymagaj�cych przesiadek autobus-kolej, to poprawa ta dotyczyłaby niewielkiej liczby 
podró�nych. Przeniesienie dworca mo�e natomiast pogorszy� warunki dost�pno�ci 
do centrum znacznej cz��ci pozostałych podró�nych, z kierunków dla których zmiana 
lokalizacji dworca, wi�załaby si� z wydłu�eniem tras autobusów lub z pomini�ciem 
przez nie centrum. Dla przewo�ników zmniejszenie liczby podró�nych oznaczałby 
spadek wpływów, w zwi�zku z tym ograniczaliby oni ofert� przewozow� i standard 
obsługi. Efektem tego byłoby znaczne zmniejszenie roli zamiejskiej komunikacji 
autobusowej, a w konsekwencji wzrost popytu na miejsca parkingowe dla osób, które 
przesi�d� si� do samochodów. Zmiana lokalizacji dworca oznaczałaby równie� 
zwi�kszenie ��da� dla organizowanej przez miasto komunikacji zbiorowej, która 
musiałaby przewie�� pasa�erów na kierunkach poprzednio obsługiwanych przez 
PKS, a dla pasa�erów oznaczałaby uci��liwe przesiadki, czyli kolejny czynnik 
przemawiaj�cy za zmian� �rodka transportu ze zbiorowego na indywidualny. 
Podstawowym rozwi�zaniem powinno by� wi�c utrzymanie obecnej lokalizacji 
dworca autobusowego, ale z niezb�dn� jego modernizacj�, podnosz�c� standard 
obsługi i ograniczaj�c� uci��liwo�� dla otoczenia. 
 
 
 
 
7.1.5. Transport kolejowy. 
 Uznaje si� za celowe zapewnienie mo�liwo�ci przestrzennych dla 
postulowanej w planie ogólnym miasta  korekty przebiegu linii kolejowej pomi�dzy 
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Stacj� Sandomierz i mostem na Trze�niówce, co pozwoliłoby na zwi�kszenie 
pr�dko�ci poci�gów na tym odcinku, a w powi�zaniu z modernizacj� pozostałych 
odcinków linii zwi�kszyłoby atrakcyjno�� kolei dla ruchu pasa�erskiego w 
powi�zaniach �redniego i dalekiego zasi�gu. 
  
7.1.6. Ruch rowerowy 
 Dla zwi�kszenia udziału ruchu rowerowego uznaje si� za niezb�dn� budow�   
�cie�ek i miejsc pozostawiania rowerów. �cie�ki wi�za� b�d� si� główne  �ródła  i 
cele tego ruchu,  przede wszystkim z terenami zabudowy mieszkaniowej, z 
miejscami pracy i nauki.  
 W pierwszej kolejno�ci przyst�pi si� do budowy �cie�ek wzdłu� ulic układu 
podstawowego, które stanowi� najdogodniejsze powi�zania o spodziewanym 
najwi�kszym ruchu rowerowym, a jednocze�nie ze wzgl�du na du�e nat��enie ruchu 
wyst�puje na nich najwi�ksze zagro�enie bezpiecze�stwa dla rowerzystów. 
Równolegle z budow� �cie�ek w pasach drogowych ulic układu podstawowego b�d� 
wyznaczane i budowane �cie�ki rowerowe w ci�gach zieleni ł�cznie z trasami 
powi�za� pieszych. Przebieg �cie�ek rowerowych przedstawiono na rysunku 
Studium. 
 
7.1.7. Wprowadzanie stref ograniczenia ruchu. 
 W rejonach centralnych miasta wprowadzane b�d� rozwi�zania chroni�ce 
przed skutkami wzrostu motoryzacji. W strefie tej bezwzgl�dny priorytet mie� b�dzie 
ruch pieszy i rowerowy, a na wybranych ci�gach komunikacja zbiorowa. Ruch 
samochodowy b�dzie tu ograniczany poprzez: 
1) stosowanie obszarów wył�czonych całkowicie lub cz��ciowo z ruchu, z 

dopuszczeniem ruchu niektórych kategorii pojazdów, np. autobusów komunikacji 
zbiorowej i taksówek, (je�li pogorszy si� stan bezpiecze�stwa ruchu na Starym 
Mie�cie, wskutek znacz�cego zwi�kszenia si� liczby pieszych jak i samochodów,  
to  wył�czenie ruchu b�dzie wprowadzone tu w pierwszej kolejno�ci), 

2) stosowanie „strefy zamieszkania”, w której zgodnie z ustaw� z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 19, poz. 602) obowi�zuj� szczególne 
zasady ruchu (w strefie tej pieszy korzysta z całej szeroko�ci drogi i ma 
pierwsze�stwo przed pojazdem, pr�dko�� dopuszczalna pojazdu wynosi 20 km/h, 
parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w oznakowanych miejscach), 

3) stosowanie innych administracyjnych i technicznych metod uspakajania ruchu w 
szczególno�ci rozwi�za� poziomych i pionowych zmuszaj�cych prowadz�cych 
pojazdy do zmniejszenia pr�dko�ci i zachowania ostro�no�ci (zmiany przebiegu 
jezdni, zw��enia, zmiany materiału nawierzchni, garby  – stosowanie tych 
rozwi�za� mo�liwe jest na wi�kszo�ci ulic układu obsługuj�cego), 

4) wprowadzanie oprócz parkingów płatnych tak�e stref parkowania płatnego. 
 Szczególnej uwagi wymaga zastosowanie tych ogranicze� na Starym Mie�cie 
oraz na ci�gu Mickiewicza-Zawichojska, na odcinku od Ko�ciuszki do 	wirki i Wigury. 
Ci�g  ten po wybudowaniu przedłu�enia ul. Ko�ciuszki słu�y� b�dzie przede 
wszystkim komunikacji zbiorowej, pieszym i rowerzystom. 
 
  
7.1.8. Parkowanie samochodów 
 Zakłada si�, �e wska�niki motoryzacji indywidualnej w Sandomierzu wzrosn� 
do poziomu ok. 400 poj/1000 mieszka�ców. Wska�nik ten b�dzie podstaw� do 
projektowania parkingów dla zabudowy mieszkaniowej.  
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 Dla pozostałego zagospodarowania przyjmowane b�d� wska�niki w 
nast�puj�cych granicach: 
1) od 20 miejsc postojowych/100 zatrudnionych w strefie centralnej i do 40 miejsc 

postojowych/100 zatrudnionych w pozostałym obszarze, 
2) od 10 miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni u�ytkowej usług w strefie 

centralnej i do 25 miejsc postojowych/1000 m2 w pozostałym obszarze. 
 
7.1.9. Układ drogowych powi�za� wewn�trznych 

W celu poprawy dost�pno�ci terenów produkcyjno-magazynowych i usług 
technicznych nale�y zapewni� dobr� obsług� komunikacyjn� tych terenów. 
Proponuje si� realizacj� drogi zbiorczej przebiegaj�cej przez wyznaczone tereny 
ogrodów działkowych i rolnicze. Przebieg tej drogi zaprojektowany został na bazie 
istniej�cej drogi dojazdowej ł�cz�cej Zarzekowice z Ko�mierzowem. Droga ta 
mogłaby mie� kontynuacj� w kierunku południowo-wschodnim a� do drogi krajowej 
nr 723 (ul. Lwowskiej). Proponowane w zmienianym Studium przedłu�enie  
ul. Zarzekowice po koronie wału przeciwpowodziowego nie ma uzasadnienia i nie 
daje mo�liwo�ci rozwoju. Z tak usytuowanej drogi utrudniony byłby równie� dost�p 
do terenów produkcyjno-magazynowych. 
Ze wzgl�du na rozwój o�rodka produkcyjnego w tej cz��ci miasta konieczna jest 
doinwestowanie sieci drogowej co poprawi jego dost�pno�� komunikacyjn�. 
 
7.2. Kierunki rozwoju infrastruktury in�ynieryjnej 
 
7.2.1.  System wodoci�gowy  

Nie przewiduje si� lokalizacji uj�� wody na terenie miasta. Niezb�dny jest w 
zwi�zku z tym programu racjonalnego z niej korzystania (ograniczenia rozwoju 
wodochłonnych zakładów produkcyjnych), a tak �e współpracy z gminami, z terenów 
których miasto mo�e uzyskiwa� wod� do miejskiego systemu wodoci�gowego. W 
perspektywie zakłada si�, �e cały obszar miasta b�dzie obsłu�ony sieci� 
wodoci�gow�. Pilnym zadaniem w tym programie jest rozbudowa systemu 
wodoci�gowego w prawobrze�nej cz��ci miasta i utworzenie tu planowanej I strefy 
ci�nieniowej. 

 
7.2.2. System kanalizacyjny 

Po zako�czeniu wszystkich zaprogramowanych prac zwi�zanych z budow� 
oczyszczalni �cieków „Sandomierz” miasto b�dzie dysponowało nowoczesn� i 
ekologicznie sprawn� oczyszczalni� o wydajno�ci w I etapie 7,5 tys. m3/h, a 
docelowo 15 tys. m3/h. W zwi�zku z powy�szym sieci kanalizacyjne sanitarne i 
ogólnospławne b�d� odprowadzały docelowo �cieki z całego obszaru miasta do tej 
oczyszczalni.  

Modernizacja i usprawnienia lewobrze�nego systemu kanalizacyjnego s� 
obecnie realizowane i b�d� kontynuowane w zaplanowanym zakresie, zgodnie z 
istniej�c� koncepcj�. 
 
 
7.2.3. System ciepłowniczy 

Przyj�to, �e na terenie miasta, w zwi�zku z rozbudow� sieci gazowej oraz 
mo�liwo�ciami zwi�kszenia poboru gazu ziemnego, podstawowym �ródłem energii 
cieplnej b�dzie gaz. Zarówno kotłownie jak i indywidualne budynki b�d� zasilane 
gazem.  
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7.2.4. System zaopatrzenia w gaz ziemny 

Sieci gazowe w Sandomierzu b�d� rozbudowywane w celu umo�liwienia 
dotarcia gazu do wszystkich rejonów miasta. Uzupełniane b�d� trasy magistralne 
�redniopr��ne w celu tworzenia zamkni�tych obwodów. Zapotrzebowanie na gaz w 
mie�cie b�dzie rosło w zwi�zku z promowaniem u�ycia go do celów grzewczych, a 
tak�e produkcyjnych. 
 
7.2.5. System elektroenergetyczny 

W zwi�zku z programem rozwoju przedsi�biorczo�ci gospodarczej w 
Sandomierzu zwi�ksza� b�dzie si� zapotrzebowanie na energi� elektryczn�. W 
ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego b�d� zatem 
rezerwowane w pasach drogowo-ulicznych przestrzenie dla prowadzenia sieci 
kablowych oraz poza tymi pasami działki pod budow� nowych stacji 
transformatorowych. Pilnym zadaniem jest modernizacja sieci. 

W obszarze obj�tym Zmian� Studium – Etap I, na terenie wskazanym pod 
zabudow� produkcyjno-magazynow� i usług technicznych zwi�zan� z 
dotychczasowym zagospodarowaniem s�siedniego terenu, przewiduje si� przyrost 
zapotrzebowania mocy na tym obszarze w wysoko�ci do 9,5 MW.  Moc ta mo�e by� 
przesyłana z pobliskiego GPZ „HSS” 110/15 kV po jego przystosowaniu do nowych 
warunków pracy. 
 
7.2.6. Gospodarka odpadami 

Miasto Sandomierz nie b�dzie miało własnego składowiska odpadów. 
Rozwi�zanie problemu gospodarki odpadami musi by� rozstrzygni�te  w skali 
ponadlokalnej oraz ograniczenie ilo�ci odpadów przewidywanych do składowania. 
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8. Obszary, dla których b�dzie podj�ta decyzja o potrzebie sporz�dzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   

 
8.1. W Studium wyznaczono na rysunku obszary wymagaj�ce priorytetowego 

sporz�dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
 
S� to nast�puj�ce obszary: 
Plan nr 1  - rejonu Trze��, 
Plan nr 2 - rejonu W�wozu Goł�bickiego, 
Plan nr 3 - rejonu Starego Miasta, 
Plan nr 4 - rejonu Nadbrzezia, 
Plan nr 5 - rejonu Zarzekowic, 
Plan nr 6       –        rejonu zachodniej cz��ci ul. Zarzekowice 
 
Plany dla pozostałych terenów  b�d�  sporz�dzone po podj�ciu uchwały o 
utworzeniu Sandomierskiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, a tak�e w 
miar� potrzeby. 
 
8.2. Spodziewane efekty przestrzenne wynikaj�ce ze sporz�dzania 

wymienionych planów. 
 
1) Uchwalenie planu nr 1 spowoduje mo�liwo�� przygotowania ofert inwestycyjnych 

dla podmiotów zainteresowanych realizacj� obiektów produkcyjno-
magazynowych, transportowych i usług dla rolnictwa, a tak�e rozbudowy  
uzbrojenia in�ynieryjnego prawobrze�nej cz��ci Sandomierza (kanalizacja) oraz 
budow� sieci ulic lokalnych, ł�cznie z otworzeniem mo�liwo�ci budowy ul. 
Trze�niowskiej Bis, z wiaduktem nad lini� kolejow� i w�złem z ul. Lwowsk�. 

2) Uchwalenie planów nr  2 i 3  spowoduje mo�liwo�� przygotowania ofert 
inwestycyjnych dla podmiotów zainteresowanych realizacj� obiektów 
turystycznych (hoteli, restauracji oraz innych obiektów rekreacyjno-
wypoczynkowych), a tak�e na uruchomienie inwestycji komunalnych, w tym 
mieszkaniowych, a przede wszystkim przedłu�enia ul. Ko�ciuszki, usprawnienia 
układu uzbrojenia technicznego oraz zagospodarowania podskarpia. 

3) Uchwalenie planów nr  4 i 5 spowoduje mo�liwo�� budowy ul. Lwowskiej Bis, a 
tak�e uporz�dkowania oraz intensyfikacji zagospodarowania terenów pomi�dzy 
ulicami Lwowska i Lwowska Bis. Plany okre�l� równie� kierunki dalszego 
uzbrojenia terenów prawobrze�nej cz��ci Sandomierza. 

4) Sporz�dzenie miejscowych planów dla obszaru Sandomierskiego Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego wynika z przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

5) Sporz�dzane obecnie trzy plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów le��cych na południe od ul. Kwiatkowskiego, ł�cznie z 
proponowanym w ramach nowego planu 1 przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe terenów le��cych po obu stronach przedłu�onej ul. Ko�ciuszki oraz 
mo�liwo�ci ustalenia takich terenów w nowych planach 4 i 5  zabezpiecza 
potrzeby dla inwestycji mieszkaniowych zarówno komunalnych jak i sektora 
prywatnego. Plany te umo�liwiaj� równie� rozbudow� lokalnej infrastruktury 
społecznej (szkoły, przedszkola, o�rodki zdrowia) oraz infrastruktury technicznej 
obsługuj�cej tereny nowych inwestycji. 

6) Sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
wskazanych pod zabudow� produkcyjno-magazynow� i usług technicznych w 
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rejonie zachodniej cz��ci ul. Zarzekowice umo�liwi inwestowanie podmiotom 
gospodarczym przyczyniaj�cym si� do rozwoju gospodarczego miasta. Plan 
okre�li szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w celu 
kształtowania ładu przestrzennego co zapobiegnie chaotycznemu i 
rozdrobnionemu zainwestowaniu na podstawie decyzji administracyjnych.  

 
8.3. Obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 
 
Obszar wskazany do sporz�dzenia miejscowego planu w rejonie zachodniej cz��ci 
ul. Zarzekowice wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 
ze wzgl�du na wysokie klasy gleb wyst�puj�ce w zwartym obszarze. Teren ten nie 
jest intensywnie wykorzystywany rolniczo i w wi�kszo�ci stanowi nieu�ytki. 
Zgody wła�ciwego ministra lub wojewody na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze b�dzie równie� wymaga�, w przypadku sporz�dzania 
miejscowego planu, układ drogowy komunikacji zbiorczej i dojazdowej ł�cz�cy tereny 
Zarzekowic, Ko�mierzowa oraz produkcyjno-magazynowe i usług technicznych 
wyznaczone po stronie północnej. 
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9. Obszary przewidywane do realizacji zada� i programów ponadlokalnych. 
 

Zakres ponadlokalnych zada� rz�dowych został dla Sandomierza 
zasygnalizowany  w Studium zagospodarowania przestrzennego województwa 
tarnobrzeskiego. 
 Wymienione w Studium zagospodarowania przestrzennego województwa  
planowane przedsi�wzi�cia nie zostały  umieszczone w rejestrze zada� rz�dowych. 
Mo�na zakłada�, �e wi�kszo�� z nich  w zwi�zku z reform� administracyjn� pa�stwa 
b�dzie rozpatrywana w grupie zada� samorz�du wojewódzkiego lub powiatowego.  
 Podstawowym dokumentem, w którym zostan� uj�te programy ponadgminne 
b�dzie plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Władze Sandomierza 
opracuj� wnioski odno�nie zada� ponadlokalnych, których realizacja le�y w interesie 
miasta, a tak�e okre�l� warunki ich realizacji. Wnioski te zostan� przedło�one  
Sejmikowi Województwa �wi�tokrzyskiego oraz Radzie Powiatu Sandomierskiego. 
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10.  Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczaniu 
terenów 
 

Zmiany w strukturze przestrzennej miasta na obszarze obj�tym Zmian� 
Studium - Etap I dotycz� przede wszystkim terenów nie zainwestowanych 
poło�onych pomi�dzy wałem rzeki Wisły, a terenem drugiego wału biegn�cego na 
przedłu�eniu ul. Zarzekowice. W tym obszarze proponuje si� docelowe 
zagospodarowanie zabudow� produkcyjno-magazynow� i usług technicznych wraz z 
obsług� komunikacyjn�. Propozycja takiej zabudowy zwi�zana jest z 
dotychczasowym zagospodarowaniem terenu s�siedniego, czyli zabudowy 
produkcyjno-magazynowej po stronie wschodniej. Teren ten poło�ony pomi�dzy 
dwoma wałami w naturalny sposób zostanie zainwestowany poprzez kontynuacj� 
funkcji terenu. W zale�no�ci od potrzeb, w ramach terenu, mog� zosta� wyznaczone 
dojazdowe drogi o charakterze publicznym, umo�liwiaj�ce dogodn� obsług� 
komunikacyjn� wszystkich nieruchomo�ci. 

Zmiana dotyczy te� terenów dotychczas wskazywanych wył�cznie pod ogrody 
działkowe. Dla tego terenu wskazano dwa powi�zane ze sob� kierunki 
zagospodarowania czyli funkcj� ogrodów działkowych i funkcj� rolnicz�. Problem 
szczegółowego rozplanowania rozmieszczenia tych funkcji na terenie powinien by� 
przeanalizowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po 
szczegółowej analizie, w wi�kszej skali, istniej�cych uwarunkowa�. Zaprojektowano  
równie� układ dróg publicznych umo�liwiaj�cy dogodniejsze powi�zanie terenów 
produkcyjno-magazynowych i usług technicznych z systemem wa�niejszych dróg 
miejskich, wojewódzkich i krajowych. 

Powi�ksz� si� wi�c w mie�cie rezerwy terenu na cele produkcyjno-
magazynowe, a zmniejszy udział terenów zielonych. Wzbogacony zostanie układ 
komunikacji o drogi zaprojektowane na bazie istniej�cych ci�gów komunikacyjnych. 
Taki kierunek wydaje si� by� najbardziej korzystny dla rozwoju gospodarczego 
miasta bior�c pod uwag� fakt, i� tereny poło�one w s�siedztwie zakładów 
produkcyjnych nie były w wi�kszo�ci wykorzystywane rolniczo i stanowiły od wielu lat 
nieu�ytki. 

Linie rozgraniczaj�ce poszczególne obszary o ró�nych funkcjach s� 
orientacyjne i wymagaj� szczegółowego ustalenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego sporz�dzanych w skali umo�liwiaj�cej dokładn� 
analiz� terenu. W szczególno�ci dotyczy to projektowanych dróg, których szeroko�� 
pasów drogowych i dokładne przebiegi zostan� dostosowane do aktualnych potrzeb 
miasta oraz mo�liwo�ci wytworzenia powi�za� komunikacyjnych poza obszarem 
Zmiany Studium – Etap I. 
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11.  Kierunki i wska	niki dotycz�ce zagospodarowania oraz u�ytkowania 
terenów 
 

Kierunki zagospodarowania na obszarze obj�tym Zmian� Studium - Etap I to 
tereny: 
1) zabudowy produkcyjno-magazynowej i usług technicznych, oznaczony na 

rysunku Studium symbolem 1P; 
2) ogrodów działkowych i rolnicze, oznaczone na rysunku Studium symbolami 

1ZD/R, 2ZD/R i 3ZD/R; 
3) publicznej komunikacji zbiorczej, oznaczone na rysunku Studium symbolami 

1KDZ i 2KDZ; 
4) publicznej komunikacji dojazdowej, oznaczony na rysunku Studium symbolem 

1KDD. 
 

Teren zabudowy produkcyjno-magazynowej i usług technicznych, oznaczony 
na rysunku Studium symbolem 1P, to teren na którym powinny powsta� obiekty 
budowlane nawi�zuj�ce skal�, wysoko�ci�, powierzchni�, wygl�dem zewn�trznym, a 
przede wszystkim funkcj� do s�siaduj�cej zabudowy o takim charakterze. Wa�ne jest 
by budynki czy obiekty budowlane nie były tak wysokie aby mogły w zdecydowany 
sposób zmieni� panoram� lewobrze�nej cz��ci miasta obserwowan� z jego prawego 
brzegu. Jedynie pojedyncze elementy, niezb�dne technologicznie dla maj�cej 
powsta� na tym terenie działalno�ci mogłyby stanowi� wy�sze elementy 
przestrzenne. Zagospodarowanie terenu obiektami budowlanymi dopuszcza si� w 
obszarze stanowi�cym do 90% tego terenu, co pozwoli na jego uporz�dkowanie i 
ekonomiczne wykorzystanie. Około 10% terenu, w szczególno�ci od strony wałów 
przeciwpowodziowych, oddzielaj�cych teren od rzeki Wisły, powinno pozosta� wolne 
od zabudowy 

Na terenie ogrodów działkowych i rolniczym, oznaczonym na rysunku Studium 
symbolami 1ZD/R, 2ZD/R i 3ZD/R proponowane s� uzupełniaj�ce si� kierunki 
zagospodarowania.. Pozostawiona jest funkcja ogrodów działkowych i rolnicza co ma  
zwi�zek z rolnicz� tradycj� tego terenu oraz jego poło�eniem i uwarunkowaniami. 
Dopuszcza si� lokalizacj�, niezb�dnej dla potrzeb obsługi funkcji rolniczej, zabudowy 
zagrodowej w terenie o  dogodnych warunkach ekofizjograficznych. Zabudowa ta 
powinna swoim charakterem, skal� i wysoko�ci� nawi�zywa� do tradycji zabudowy 
s�siedniego Ko�mierzowa. Ze wzgl�du na wysoki poziom wód gruntowych 
nale�ałoby unika� realizacji kondygnacji podziemnych – piwnic. 

Tereny publicznej komunikacji zbiorczej, oznaczone na rysunku studium 
symbolami 1KDZ i 2KDZ stanowi� drogi b�d�ce niezb�dnym elementem systemu 
komunikacji pozwalaj�cym na dogodn� obsług� terenów produkcyjno-
magazynowych i usług technicznych. Szeroko�� pasów drogowych powinna 
zapewnia� mo�liwo�� wybudowania wzdłu� dróg �cie�ek rowerowych i chodników, a 
w przypadku drogi oznaczonej symbolem 1KDZ równie� zatok postojowych i 
przystanków komunikacji zbiorowej oraz umieszczenie pasów zieleni. Jezdnia 
powinna obejmowa� przynajmniej dwa pasy ruchu, po jednym w ka�dym kierunku, 
dostosowanych szeroko�ci� do ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów 
ci��arowych. 

Teren publicznej komunikacji dojazdowej, oznaczony na rysunku studium 
symbolem 1KDD , to teren drogi ł�cz�cej tereny produkcyjno-magazynowe i usług 
technicznych, poło�one pomi�dzy wałami, z drog� zbiorcz� doprowadzaj�c� ruch 
pojazdów do tej cz��ci miasta. Droga ta powinna równie� swoimi parametrami 
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umo�liwia� przejazd pojazdów ci��arowych oraz zapewni� mo�liwo�� przej�cia 
pieszych. 
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12. Obszary na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu lokalnym. 
 

W obszarze Zmiany Studium - Etap I wyznaczone zostały orientacyjne 
przebiegi projektowanych publicznych dróg zbiorczych i publicznej drogi dojazdowej, 
pokazane na ilustracji nr 24 w tek�cie Studium oraz na rysunku Studium, gdzie 
oznaczone zostały symbolami 1KDZ, 2KDZ i 1KDD. 

Droga oznaczona symbolem 1KDZ b�dzie przebiegała na kierunku 
równole�nikowym i docelowo b�dzie fragmentem sieci dróg ł�cz�cych tereny 
Ko�mierzowa z ul. Lwowsk� w rejonie projektowanego w�zła. Ma ona za zadanie 
zapewni� mo�liwo�� dogodnego dojazdu pojazdów osobowych i ci��arowych do 
terenów produkcyjno-magazynowych i usług technicznych, wyznaczonych po jej 
stronie północnej.  

Droga oznaczona symbolem 2KDZ b�dzie stanowiła ł�cznik pomi�dzy  
ul. Zarzekowice, a projektowan� drog� 1KDZ.  

Droga oznaczona symbolem 1KDD b�dzie stanowiła bezpo�rednie poł�czenie 
drogi 1KDZ z terenem wskazanym na cele produkcyjno-magazynowe i usług 
technicznych. 
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CZ��� IV 
 

POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

  

1. Instrumenty polityki przestrzennej. 
 

Realizuj�c przyj�te cele strategicznego rozwoju oraz cele kierunkowe 
zagospodarowania przestrzennego miasta, ł�cznie z wynikaj�cymi z nich zadaniami 
zostan� uruchomione nast�puj�ce instrumenty polityki przestrzennej: 
1) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
2) programy gospodarki przestrzennej, 
3) oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. 
 
 
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 
b�d� podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej, którym zamierzaj� 
posługiwa� si� władze miasta Sandomierza. Ich zakres obszarowy, kolejno�� 
sporz�dzania, a tak�e problematyka ustale� okre�la� b�dzie priorytetowe kierunki 
zagospodarowania terenów wynikaj�ce z celów rozwoju przestrzennego miasta. 

Z uwagi na lokalne uwarunkowania  w niniejszym studium nie wyznacza si� 
obszarów do obowi�zkowego opracowania miejscowych planów - w rozumieniu 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym art.13, natomiast  wskazuje si� na 
obszary dla których b�d� i s� sporz�dzane miejscowe plany dla prowadzenia 
prawidłowej polityki przestrzennej miasta. 
 
2.1. Tereny  rozwojowe dla funkcji mieszkaniowo-usługowych, które b�d� 

obj�te miejscowymi planami   
  
1) Rejon Starego Miasta – plan nr 3 

Rejon Starego Miasta zostanie obj�ty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w celu okre�lenia warunków i mo�liwych przekształce� istniej�cych 
budynków i lokali w obiekty hotelowe, gastronomiczne i zwi�zane z obsług� 
turystyczn�. Plan okre�li równie� sposób zagospodarowania i urz�dzenia terenów 
podskarpia, na potrzeby masowej rozrywki kulturalnej, uwzgl�dniaj�c walory 
kraw�dzi płaszczyzny widokowej o szczególnym znaczeniu krajobrazowym. 
Zagospodarowanie terenów północnej cz��ci podskarpia powinno uwzgl�dnia� 
mo�liwo�� realizacji obiektów turystycznych typu: winiarnie, kawiarnie, puby, 
lokalizowanych szczególnie w rejonie Bramy Opatowskiej i na terenie mleczarni, 
która powinna by� zlikwidowana. Plan powinien zawiera� tak�e ustalenia dotycz�ce 
zasad wykorzystania oryginalnych form terenowych na potrzeby turystyki pieszej, 
rowerowej, ze wskazaniem miejsc wypoczynku i punktów widokowych oraz warunki 
uporz�dkowania miejsc parkingowych i stworzenia stref uspokojonego ruchu. 
Miejscowym planem zostanie obj�ty obszar Starego Miasta oraz rejon ulic 
Mickiewicza, 11-go Listopada i ul. 	eromskiego. 
 
2) Rejon W�wozu Goł�bickiego – plan nr 2  

Rejon zostanie obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
w zwi�zku z planowanym przebiciem ul. Ko�ciuszki do ul. Zawichojskiej. 
Wyznaczaj�c przebieg tej ulicy plan okre�li tereny mo�liwe do zabudowy, dziel�c je 
na tereny zabudowy �ródmiejskiej, usytuowane od niej na południe oraz tereny 
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, usytuowane od niej na północ. W ramach 
tego planu zostan� wyznaczone tereny dla budownictwa komunalnego.  Zakłada si�, 
�e powierzchnia terenowa do zabudowy wzro�nie tu o  około 31,1 ha. 
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3) Rejon Nadbrzezia  i Zarzekowic – plany nr 4 i 5. 

Rejon zostanie obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
w zwi�zku z planowanym  przebiegiem ulicy GP Lwowska Bis. Przewiduje si�, �e 
pełne udost�pnienie tego obszaru nast�pi po zało�eniu tu sieci kanalizacyjnej. 
Obszar zawarty pomi�dzy ul. Lwowsk�, a planowan� ul. Lwowsk� BIS, w pasie 
wschodnim do ulic Marynarska-Stoczniowa przewiduje si�, �e zajmie zabudowa typu 
�ródmiejskiego, w pasie zachodnim zabudowa jednorodzinna. Taka zabudowa jest 
równie� przewidywana na Nadbrzeziu, w łuku ulic Powi�le-Flisaków. Zakłada si� 
mo�liwo�� rozbudowy osiedla przy ul. Baczy�skiego. W ramach tych planów zostan� 
wyznaczone lokalizacje dla budownictwa mieszkaniowego komunalnego. 
Powierzchnia terenów mo�liwych do zabudowy, zwi�kszy si� w całym tym  rejonie o 
69,4 ha.   
 

 
2.2.  Tereny przeznaczone pod rozwój przedsi�biorczo�ci  gospodarczej, które 

powinny by
 priorytetowo obj�te miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

  
5) Rejon  “Trze�
” – plan nr 1.  

 Rejon ten stanowi potencjalny teren dla lokalizacji nowych zakładów 
produkcyjnych, składowo-magazynowych oraz usług technicznych i komunalnych. 
Tereny obecnie niezagospodarowane, w znacznym stopniu s� we  władaniu miasta. 
B�d� one lepiej dost�pne  komunikacyjnie w zwi�zku z przebudow� istniej�cego 
układu drogowo-ulicznego. W ramach układu dróg ponadlokalnych  wybudowana 
b�dzie ul. Trze�niowska Bis klasy GP z wiaduktem nad torami kolejowymi. Istniej�ca 
ul. Trze�niowska zostanie poł�czona z ul. Holownicz� tworz�c lokalny system 
obsługi ulicznej  zespołu.   
 

6) Rejon na północ od zachodniej cz��ci ul. Zarzekowice  - Plan nr 6    
Rejon ten stanowi potencjalny teren dla lokalizacji nowych zakładów 

produkcyjnych oraz obiektów składowo-magazynowych i usług technicznych. Tereny 
te s� w cz��ci własno�ci� podmiotów ju� działaj�cych w zakresie produkcji i 
magazynowania, zainteresowanych dalszym inwestowaniem i rozbudow�. Nowe 
zakłady produkcyjne stworz� miejsca pracy dla mieszka�ców miasta i wzmocni� jego 
rang� jako o�rodka gospodarczego. 

Równocze�nie w zwi�zku z utrat� wa�no�ci Miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian, z dniem 1 stycznia 2004 r., na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zachodzi konieczno�� opracowania szczegółowych zasad zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego w celu zapobiegania chaotycznemu 
zainwestowaniu terenu. 

 
 
 
 
2.3. Tereny przeznaczone pod rozwój przedsi�biorczo�ci gospodarczej, dla 

których opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego mo�e by
 przewidywane w dalszej kolejno�ci. 
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1)  Istniej�cy Zespół na prawym brzegu “Zarzekowice” zdominowany jest 
przez Hut� Szkła Okiennego oraz Fabryk� Szyb Samochodowych “Pilkington 
Sandoglass-Automotiv”. Teren ten nie zawiera wi�kszych rezerw przestrzennych. 
Jego zagospodarowanie przylegaj�ce do wału zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Wisły wymaga uporz�dkowania i obj�cia ochron� 
wyst�puj�cych tu akwenów wodnych oraz zwi�zanej z nim zieleni. Władze miasta 
podejm� starania aby ochrona ta była prowadzona przez lokalnych wła�cicieli i 
u�ytkowników. Nie widzi si� pilnej  konieczno�ci opracowania dla tego zespołu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejno�ci. 
 

2) Zespół na lewym brzegu “Zawichojskie Błonie” wskazywany jest dla 
obiektów starannie wpisanych w krajobraz doliny Wisły. Usytuowana tu Giełda 
Rolno-Owocowa, a tak�e tereny składowo-magazynowe, charakteryzuj�ce si� ju� 
wysok� transportochłonno�ci� mog� by� uzupełnione małymi nieuci��liwymi 
zakładami produkcyjnymi o niskiej transportochłonno�ci. W pasach dróg oraz na 
terenach niezabudowanych w granicach wyodr�bnionych działek b�dzie 
wprowadzona ziele� wysoka, maskuj�ca zró�nicowan� zabudow� terenu oraz 
odkryte powierzchnie placowe. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu widzi si� w dalszej kolejno�ci. Przede wszystkim 
wówczas gdy zostanie utworzony Sandomierski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. 
  
2.4. Tereny przeznaczone pod komunikacj� publiczn� dla których    
 opracowanie planu jest istotne ze wzgl�du na ich rol� w systemie obsługi 
 komunikacyjnej miasta 
 

Teren układu publicznej komunikacji zbiorczej i dojazdowej w rejonie 
zachodniej cz��ci ul. Zarzekowice jest istotnym elementem układu komunikacyjnego 
miasta, obsługuj�cym tereny rozwojowe produkcyjno-magazynowe i usług 
technicznych oraz ł�cz�cym tereny Zarzekowic i Ko�mierzowa. Zapewni 
alternatywny dojazd do nowych terenów produkcyjnych dost�pnych dotychczas 
wył�cznie od strony terenów zabudowanych poło�onych po stronie wschodniej. 
Rezerwa terenu na ten cel w miejscowym planie pozwoli na systematyczne 
pozyskanie terenów i docelow� realizacj� dróg. 
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3. Programy gospodarki przestrzennej 
 
1) Program ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych. 
2) Program ochrony �rodowiska kulturowego. 
3) Program rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych. 
4) Program rozwojowy gospodarki komunalnej. 
 
3.1. Program ochrony warto�ci przyrodniczo-krajobrazowych stanowi� b�dzie  
podstaw� do wyznaczenia Sandomierskiego  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.   

 
Ochrona warto�ci przyrodniczych w tym równie� rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej zabezpieczona b�dzie w oparciu o ustawy szczególne, a w dalszej 
kolejno�ci przez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla tworzonych miejskich systemów ochrony przyrody, w przypadku je�eli takie 
obszary nie s� lub nie b�d� chronione decyzjami wojewody. 

Głównym przedmiotem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod 
nazw� Sandomierski Zespół Krajobrazowo-Przyrodniczy b�d� warto�ci estetyczne 
tworzone przez ukształtowane elementy przyrodnicze w �cisłym powi�zaniu z 
elementami kulturowo-historycznymi,     wkomponowanymi     w     krajobraz 
przyrodniczy. Re�im prawny  zapewni  ochron� tego terenu przed uci��liwo�ciami 
przemysłowymi i komunikacyjnymi, wykluczy  intensywn� i skoncentrowan� 
zabudow� i inne działania koliduj�ce z krajobrazem i mog�ce spowodowa� 
naruszenie stabilno�ci ukształtowania terenu, okre�li równocze�nie priorytet 
zagospodarowania zwi�zany z potrzebami turystyki i rekreacji.  

W celu uzyskania podstaw do wyznaczenia szczegółowych granic 
Sandomierskiego Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego i okre�lenia zakresu 
wprowadzania ogranicze� i zakazów w odniesieniu do przyrody, o których mówi art. 
37 Ustawy o ochronie przyrody, Zarz�d Miasta sporz�dzi studium  przyrodniczo-
krajobrazowe.  

Na wszystkich organach sporz�dzaj�cych plany zagospodarowania 
przestrzennego spoczywa obowi�zek uwzgl�dniania w nich proponowanej formy 
ochrony (art. 4 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody). Dla zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego poddanego ochronie przez Rad� Miasta miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego sporz�dza si� obowi�zkowo (art. 32 Ustawy o 
ochronie przyrody) 

 
3.2. Program ochrony �rodowiska kulturowego 
 
3.2.1. Władze miasta podejm� starania o wł�czenie Sandomierza w zakres prac 
Rady Europy, która organizuje „Europejskie Dni Dziedzictwa”. Jest ono bowiem 
jednym z najcenniejszych historycznych zespołów urbanistycznych i krajobrazowych 
w Polsce.    
 Władze miasta poprzez promocj� walorów kulturowych Sandomierza b�d�:  
1) eksponowały ich znaczenie dla kultury Polski i Europy, 
2) zabiegały o �rodki na prace konserwatorsko-remontowe z Ministerstwa Kultury i 

Sztuki,   
3) wspierały inwestorów prywatnych, którzy podejm� si� uczestniczy� w działaniach 

na rzecz utrzymania warto�ci kulturowych miasta. 
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Wyznaczone na rysunku Studium strefy ochrony konserwatorskiej b�d� 
uwzgl�dniane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
3.2.2. Obszary obj�te ochron� konserwatorsk� wymagaj� uruchomienia  
szczególnego  programu porz�dkowania i zagospodarowania.  Znacz�ce efekty 
takiego programu mog� wi�za� si� z silniejszym nasyceniem tych obszarów  
funkcjami usługowymi ogólnomiejskimi, regionalnymi, a przede wszystkim 
turystycznymi.  Władze miasta otworz� mo�liwo�ci realizacji tego programu, 
poprzez:  
1) oferty lokalizacyjne dla podmiotów sektora prywatnego, (inwestycje z nim 

zwi�zane pozwol� na uzyskanie nie tylko efektów programowych, ale równie� na 
powstanie nowych  warto�ci estetycznych), 

2) remontowanie i konserwowanie obiektów zabytkowych, a tak�e pomoc przy 
utrzymaniu licznych  drewnianych domów, willi i kamieniczek, 

3) uporz�dkowanie, lub wpływanie na stan estetyczny ogrodze�, chodników, 
ziele�ców, podjazdów, parkingów, o�wietlenia ulic, linii energetycznych i 
telefonicznych, 

4) maskowanie wysok� zieleni�, �ywopłotami, a tak�e estetycznymi ogrodzeniami, 
ł�cznie  z przekształceniem targowiska w nowoczesne  hale handlu hurtowego, 
tak aby poprawi� widoki ze skarpy Staromiejskiej, Wzgórza  	migród oraz Gór 
Pieprzowych. 

 
3.2.3. Skuteczna ochrona warto�ci kulturowych Sandomierza b�dzie realizowana 

poprzez: 
1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy 

ochrony konserwatorskiej, 
2) Obj�cie ochron� konserwatorsk� warto�ciowych obiektów architektonicznych nie 

wpisanych jeszcze do rejestru zabytków, 
3) Reprywatyzacj� i uporz�dkowanie struktury własno�ciowej Starego Miasta oraz 

przywrócenie historycznych podziałów własno�ciowych 
 
3.3. Program rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych zwi�zany b�dzie z 
programem ochrony �rodowiska kulturowego. Walory tego �rodowiska stanowi� 
podstawow� atrakcj� turystyczn� miasta i powinny by� zagospodarowane z my�l� o 
turystyce. Władze miasta promowa� b�d� rozwój turystyki poprzez: 
1) przedstawienie oferty lokalizacyjnej dla obiektów hotelowych, gastronomicznych i 

sportowych. (Istnieje mo�liwo�� przeniesienia w rejon Bło� Zawichojskich – 
stadionu sportowego z ul. Koseły i jednoczesne zwi�kszenie jego mo�liwo�ci dla 
przeprowadzania imprez na wi�ksz� ni� obecnie skal�), 

2) aktywizacj� turystyczno-wypoczynkow� terenów nadwi�la�skich usytuowanych w 
bezpo�rednim s�siedztwie historycznej dzielnicy Sandomierza, skoordynowan� z 
modernizacj� ul. Podzamcze, pracami zwi�zanymi z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym oraz regulacj� ci�gów wodnych starorzecza Wisły, 

3) rozwój agroturystyki jako bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, o charakterze 
pobytowym,  

4) tworzenie k�pielisk,  wód dla w�dkarzy, szlaków wycieczek konnych, pieszych i 
rowerowych nadaj�ce miastu walorów sprzyjaj�cych pobytowi wakacyjnemu, 
�wi�tecznemu i sobotnio-niedzielnemu,    
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5) promocj� unikalnych w skali kraju produktów  lokalnego pszczelarstwa, 
sadownictwa (miody, morele, brzoskwinie, winogrona, orzechy) oraz 
warzywnictwa (pomidory, ogórki i inne), tak aby lokalna kuchnia    przyci�gała  
smakoszy poszukuj�cych oryginalnych potraw, trunków i deserów. 

  
3.4. Programy rozwoju gospodarki komunalnej. 

 
Programy gospodarcze (wieloletnie) uchwalane przez Rad� Miasta b�d� 

uzupełniaj�cymi dokumentami w stosunku do Studium. Pozwol�  one podejmowa� 
decyzje, co do polityki finansowej miasta. Programy te ustal� szczegółowe 
harmonogramy  inwestycji komunalnych przy uwzgl�dnieniu wieloletniej prognozy 
wzrostu dochodów bud�etu gminy. Prognoza ta uwzgl�dnia� b�dzie wpływy do 
bud�etu obejmuj�ce równie� dotacje z uczestnictwa miasta w programach 
pomocowych, jak i �rodki uzyskiwane z  ewentualnych, rozpisywanych przez miasto 
emisji obligacji i z zaci�gni�tych kredytów. Ocena realizacji programów 
gospodarczych mo�e wpływa� na korekt� lub zmian� polityki przestrzennej miasta. 
Programy gospodarki komunalnej dotycz� w pierwszym rz�dzie transportu i in�ynierii 
miejskiej. 

 
3.4.1. Transport 
 Zadaniami priorytetowymi w zakresie układu ulicznego s�: 
 
1) modernizacja południkowego krytycznego fragmentu drogi nr 723, poprzez: 

• kontynuacj� modernizacji do przekroju dwujezdniowego odcinka 
lewobrze�nego ulicy 	wirki i Wigury, ł�cznie z w�złem z ul. Podzamcze, 

• budow� drugiego bli�niaczego mostu na Wi�le, 
• budow� nowej dwujezdniowej ulicy Lwowskiej-BIS do Tarnobrzega (obecnie 

przepustowo�� jest wyczerpana, prognoza do 2015 roku przewiduje tu ok. 
dwukrotne zwi�kszenie ruchu), 

2) budowa nowego odcinka drogi nr 859 ul. Trze�niowska-BIS, ł�cz�cego most na 
Trze�niówce z nowym przebiegiem drogi nr 723, Lwowska-BIS wraz z wiaduktem 
nad stacj� kolejow�, co pozwoli na likwidacj� istniej�cego jednopoziomowego 
przejazdu przez tory stacji kolejowej, które jest jednym z najniebezpieczniejszych 
miejsc w mie�cie, 

3) budowa nowej ulicy w przedłu�eniu ul. Ko�ciuszki, ł�cz�cej ul. Mickiewicza z 
ci�giem ulic 	wirki i Wigury oraz Zawichojskiej, 

 
Zadaniami, które mog� by� zrealizowane w drugiej kolejno�ci s�: 

4)  przeło�enie fragmentu drogi nr 777 (ul. Krakowska, Podzamcze) w kierunku 
południowym w celu ochrony skarpy, na której znajduje si� Stare Miasto i 
uzyskania terenów dla jego obsługi, 

5) rozbudowa ci�gu ulic Kwiatkowskiego-Mickiewicza do przekroju po dwa pasy 
ruchu w ka�dym kierunku (inwestycja niezb�dna po zrealizowaniu drogi 
ekspresowej). 

6) przedłu�enie ul. Koseły do ul. Krakowskiej, inwestycja słu�y� b�dzie rozszerzeniu 
zakresu powi�za� centrum z pomini�ciem rejonu Starego Miasta, a tak�e 
ochronie w�wozu Salve Regina, który obecnie wykorzystywany jest dla ruchu 
samochodowego, 

7) modernizacja istniej�cej ul. Lwowskiej po wybudowaniu nowego przebiegu drogi 
nr 723, 
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8) modernizacja ci�gu ulic Portowa-Zarzekowice-Ko�mierzów oraz rozbudowa 
układu drogowego obsługuj�cego rozwojowe tereny produkcyjno-magazynowe i 
usług technicznych -  po zachodniej stronie Zarzekowic. 

 
W zakresie rozbudowy i modernizacji ulic układu obsługuj�cego (ulic lokalnych 

i dojazdów i parkingów),   niezb�dne jest: 
9)  uzupełnienie układu o dogodne powi�zania z układem podstawowym Błoni i  

Przedmie�cia  Zawichojskiego, 
10 utwardzenie   wraz z niezb�dnymi korektami przebiegów i przekrojów 

poprzecznych ulic istniej�cych dla umo�liwienia bezpiecznych warunków ruchu 
kołowego i pieszego, a tak�e parkowanie samochodów, 

11) budowa nowych ulic na terenach rozwojowych mieszkaniowo-usługowych, 
budowa nowych ulic na terenach przemysłowo-składowych i dróg 
umo�liwiaj�cych do nich dogodn� dost�pno��. 

 W celu poprawy warunków obsługi miejsk� komunikacj� zbiorow� przyjmuje 
si� za niezb�dne jest: 
1) dostosowywanie na bie��co oferty przewozowej (zasi�gu obsługi i cz�stotliwo�ci 

kursowania) do zapotrzebowania, 
2) wyposa�enie przystanków i p�tli w zatoki i wiaty , 
3) wydzielenie pasów, na których obowi�zywa� b�dzie priorytet dla �rodków 

komunikacji zbiorowej, 
4) stopniow� wymiana  taboru  autobusowego, 
5) d��enie do integracji wszystkich organizatorów i przewo�ników, przy zachowaniu 

konkurencji. 
  

3.4.2. In�ynieria miejska 
 Władze miasta  zlec� opracowanie nowej koncepcji programowej dla 

wodoci�gu „Sandomierz” w celu aktualizacji potrzeb zaopatrzenia miasta w wod�, a 
w przypadku niedoborów okre�lenia nowych �ródeł jej poboru.    

Modernizacja i usprawnienia lewobrze�nego systemu kanalizacyjnego  oraz 
wodoci�gowego dla całego miasta s� obecnie realizowane i b�d� kontynuowane w 
zaplanowanym zakresie, zgodnie z istniej�c� koncepcj�. 

Dla cz��ci prawobrze�nej miasta na podstawie Koncepcji programowej sieci 
kanalizacji �ciekowej z 1996 r. b�d� przygotowywane projekty realizacyjne. 
Trasowanie przewodów kanalizacyjnych w pierwszej fazie budowy b�dzie 
nawi�zywało do układu istniej�cych dróg i ulic. Po uchwaleniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego trasy te b�dzie mo�na uzupełni� przewodami 
prowadzonymi wzdłu� nowych ci�gów ulicznych, ustalonych w tych planach. Jako 
priorytetowe przyjmuje si� obsłu�enie sieci� kanalizacyjn� terenu pomi�dzy torami 
kolejowymi i ulicami Holownicz�, Zale�n� i Trze�niowsk�.  

Rozwi�zanie problemu gospodarki odpadami b�dzie rozstrzygane  w skali 
ponadlokalnej. Partnerami dla Sandomierza s� miasta: Tarnobrzeg i Stalowa Wola. 
Z władzami tych miast podj�te zostan�   rozmowy w sprawie udost�pnienia 
planowanych na ich terenach  składowisk lub studia w sprawie budowy nowych 
składowisk,  z udost�pnieniem ich dla Sandomierza.  

Na terenie miasta zostan� podj�te działania w celu ograniczenia ilo�ci 
odpadów przeznaczonych do składowania poprzez: 
�� kompostowanie w ogródkach przydomowych cz��ci organicznych odpadów, 

szczególnie w zabudowie ekstensywnej oraz zagrodowej, 
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� � kompostowanie w pryzmach lub bioreaktorach odpadów zielonych z targowisk, 
parków i terenów rekreacyjnych, 

� � odzysk surowców wtórnych przez selektywn� zbiórk� i sortowanie odpadów, 
� � prasowanie odpadów wywo�onych na składowiska. 

Pilnym zadaniem jest modernizacja sieci elektrycznej w Ko�mierzowie, ł�cznie 
z budow� nowej stacji TRAFO. Nale�y liczy� si� z konieczno�ci� niezabudowywania 
terenów dla tras elektrycznych wysokiego napi�cia planowanych w systemie 
ponadlokalnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

  

4. Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 
 

W ramach oceny zmian i zagospodarowania przestrzennego, która b�dzie 
przedstawiona Radzie Miasta około roku 2003 szczególn� uwag� nale�ałoby zwróci� 
na skuteczno�� ochrony warto�ci przyrodniczych i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
a tak�e oceni� efekty gospodarcze uzyskane w zwi�zku z uchwalonymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. 

Władze miasta b�d� w zwi�zku z tym prowadziły na  bie��co rejestry 
tabelaryczne i graficzne: 
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, 
• decyzji pozwolenia na budow�, 
• opracowa� planistycznych rozpocz�tych i uchwalonych, 
• zabytków i pomników przyrody. 

Analiza tych dokumentów pozwoli na wykonanie wielobran�owej oceny zmian 
w rozwoju przestrzennym miasta oraz aktualizacj� polityki przestrzennej okre�lonej w 
Studium. 
 


