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WSTĘP 
1. CELE I ZADANIA STUDIUM W SYSTEMIE PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Cel opracowania studium i planów oraz zalecenia dotyczące głównych uwarunkowań, jego 
treści oraz wymagań formalnych określa art. 6 i 7 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 7 lipca 1994 r. 
Charakter studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
wskazuje na potrzebę zapewnienia silnych związków tego dokumentu ze studium 
zagospodarowania przestrzennego zarówno województwa jak i kraju. Te uwarunkowania 
zewnętrzne, szczególnie w przypadku, gdy planowane są ponadlokalne inwestycje publiczne, 
mają często decydujące znaczenie dla rozwoju. 
Studium jest obowiązkowo wykonywaną  częścią lokalnego systemu planowania, która wraz z 
nieobligatoryjnym dokumentem - strategią rozwoju społeczno - gospodarczego, a takŜe 
strategią informacyjną miasta stanowi pierwszy i najwaŜniejszy poziom planowania w 
mieście. Wraz z opracowaniami o charakterze operacyjnym ( programy inwestycyjne, 
gospodarki gruntami, aktywizacji gospodarczej i.t.p.) oraz opracowaniami i aktami o 
charakterze regulacyjnym (plany miejscowe, WZiZT, decyzje o pozwoleniu na budowę) - 
dokumentami niŜszych poziomów tworzy lokalny system planowania, którego jest główną 
osią. 
Przedmiotem studium są : 
• treści związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji miasta i 

uwarunkowań jego rozwoju, dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju 
zgodnie z wymaganiami art. 6 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 

• treści określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, a więc 
podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorząd, zgodnie  z art. 6 ust.5 
ustawy. 

Studium jest dokumentem zawierającym m. in. bardzo bogaty zestaw informacji na temat 
środowiska miasta, jego społeczności i gospodarki. Temu słuŜy część analityczna studium i 
zgromadzony zasób wiadomości o mieście, który - uaktualniany i wzbogacany, moŜe być 
kaŜdorazowo wykorzystany nie tylko dla realizacji polityki przestrzennej, ale takŜe dla 
promocji rozwoju miasta, sporządzania programów gospodarczych i inwestycyjnych, oraz 
opracowania ofert ukierunkowanych na potencjalnych inwestorów. 
Studium jest najwaŜniejszym punktem odniesienia i źródłem informacji koordynacyjnych dla 
opracowanych planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 
terenu wydawanych bez planu miejscowego. 
Studium   zawiera rozwiązania przestrzenne osadzone w realiach społeczno- ekonomicznych 
w związku z oczywistą potrzebą powiązania kierunków zagospodarowania przestrzennego z 
podstawami rozwoju społeczno - gospodarczego miasta. 
Podsumowując, moŜna powiedzieć, Ŝe podstawowymi zadaniami studium są: 
• Rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów 

związanych z jej rozwojem, 
• Sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej 

miasta, w tym zasad ochrony interesu publicznego, 
• Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawanych bez planów, 
• Promocja rozwoju miasta. 
W prawidłowym rozwoju miasta, dla realizacji celów społeczno - ekonomicznych, 
w pierwszym rzędzie naleŜy maksymalnie wykorzystać instrumenty gospodarki przestrzennej. 
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Sposób przełoŜenia „ wizji rozwojowej”  zawartej w kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego na język konkretnych działań miasta wywołujących poŜądane zmiany 
struktury przestrzennej w określonych obszarach - czyli  sposób formułowania i zapisów 
polityki przestrzennej zostanie przedstawiony w części V. 

2. ZARYS CHARAKTERYSTYKI MIASTA 
2.1. Podstawowe dane o mie ście  
W ramach prac wstępnych niniejszego studium została wykonana terenowa inwentaryzacja 
zagospodarowania i uŜytkowania terenu dla celów bilansowych oraz dla moŜliwości oceny 
jakości rozwoju przestrzennego miasta, pod kątem poprawności funkcjonalnej, krajobrazowo-
przestrzennej i technicznej.   
Na łączną powierzchnię miasta liczącą 2,1 tys. ha udział terenów osiedlowych wynosi ok.21% 
, czyli ponad 440 ha. W obszarze tym, tereny zabudowane zajmują ok. 385 ha tj. 18,2%, zaś 
zieleń urządzona 10 ha (ok. 2,3%). Gęstość zaludnienia terenów osiedlowych (zabudowanych) 
wynosi przeciętnie ok. 70 osób na 1 ha. Tereny pod drogami zajmują 148 ha tj. 7% 
powierzchni miasta. W terenach otwartych uŜytki rolne zajmują 1230 ha ( ok. 58,6 % pow. 
miasta), obszary leśne 180 ha (8,6% obszaru administracyjnego) i wody powierzchniowe 62 
ha (ok. 3%). Udział łąk w powierzchni miasta wynosi prawie 20% (417 ha). Obszary 
niezabudowane w terenach osiedlowych zajmują ok. 50 ha.  
Bilans terenów wg inwentaryzacji terenowej przedstawia się następująco: tereny obsługi 
leśnictwa - ok.2,9 ha, tereny obsługi rolnictwa - ok.3,0 ha, usługi oświaty - ok.25,2 ha, usługi 
sportu - ok.16,7 ha (w tym autodrom - ok.10,5 ha), usługi zdrowia - ok.12,2 ha usługi kultury 
ok.3,1 ha, administracja - ok.7,1 ha, usługi gastronomii i turystyki - ok.0,1 ha, usługi łączności 
- ok.0,5 ha, usługi rzemiosła - ok. 4,6 ha, usługi handlu detalicznego i hurtowego - ok.11,8 ha, 
przemysł - ok.45,0 ha, urządzenia obsługi infrastruktury (WZ, EG, GPZ, EE, NO) - ok.9.2 ha 
- w podanym zestawieniu nie brano pod uwagę usług wbudowanych; wielkości oszacowano 
na podstawie mapy inwentaryzacyjnej w skali 1:5000. 

Potencjał miasta. 
Przemysł Biłgoraja w latach dynamicznego rozwoju (w latach 70 i 80 tych) posiadał szeroki 
zakres gałęziowo-branŜowy. Zakłady dawały pracę mieszkańcom samego miasta i wielu 
otaczającym gminom. Obecnie znajduje się w fazie  restrukturyzacji, znaczna część zakładów 
ulega likwidacji lub przebranŜowieniu. W dalszym ciągu podstawową bazę stanowią zakłady, 
naleŜące do tradycyjnego tu przemysłu dziewiarskiego. Działają zakłady przetwórstwa metali. 
Dobrze rozwija się przemysł drzewny. Funkcjonują fabryki mebli i zakłady stolarki 
budowlanej. Obserwuje się stagnację w rozwoju duŜych dotychczas Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Jest tu równieŜ przemysł materiałów budowlanych i przetwórstwa 
spoŜywczego. W przemyśle spoŜywczym najlepiej rozwijające się to zakłady mięsne  
(posiadające w mieście 8 sklepów firmowych), mieszalnia pasz, duŜa ilość piekarni , 
ciastkarnia oraz dwie duŜe wytwórnie wód gazowanych. W trakcie zmian są zakłady 
drobiarskie (głównie skup). W złej kondycji znajduje się Ogrodnicza Spółdzielnia 
Pszczelarska. NaleŜy zauwaŜyć teŜ upadek tradycyjnego dla Biłgoraja przemysłu 
włosiankarsko-sitarskiego. Włosiankarska Spółdzielnia Pracy wydzierŜawia większość 
swoich budynków innym firmom. Funkcjonuje tylko Spółdzielnia Niewidomych "TANEW". 
Jak przedstawiono, zarówno majątek produkcyjny przemysłu i jak i jego struktura gałęziowa 
w dalszym ciągu stanowią podstawową część bazy ekonomicznej miasta.  
Biłgoraj pełniąc funkcje powiatu, a obecnie jako siedziba rejonowych organów i jednostek 
administracji rządowej i gospodarczej (m.in. urząd rejonowy, sąd rejonowy, prokuratura, 
urząd skarbowy, rejonowy urząd pracy itp.) stał się tradycyjnie ośrodkiem dyspozycyjno-
usługowym dla swojego obszaru oddziaływania. Pozycja ta jest szczególnie widoczna w 



 8 

rozwoju instytucji i jednostek finansowych ( Bank Spółdzielczy, Wsch. Bank Cukrownictwa, 
Bank Depozytowo-Kredytowy, Bank PKO, ZUS, Instytucje ubezpieczeniowe itp.) oraz 
rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego.  
Ilościowa sieć 21 jednostek szkół średnich jest znaczącym potencjałem i zapleczem 
kształcenia kadr. W sieci wskazanych placówek szkolnych - 3  to licea ogólnokształcące oraz 
18 to szkoły zawodowe funkcjonujące w 6 zespołach o szerokim zakresie kierunków 
(budowlany, mechaniczny, elektryczny, medyczny, leśny) oraz specjalizacji zawodowych 
(m.in. dziewiarsko-krawieckie, gastronomiczne, samochodowe, elektroniczne). Baza 
oświatowa stwarza podstawy do oceny miasta jako ośrodka kształcenia kadr w zasięgu 
wykraczającym poza granice województwa; np. unikalną w skali ponadregionalnej jest Szkoła 
Leśna. Walory funkcji centrum oświaty wzbogaca dość zróŜnicowany i bogaty program 
rozwoju kultury i sportu. Działalność usług kultury skupia się wokół Biłgorajskiego Domu 
Kultury, MłodzieŜowego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoły Muzycznej I 
stopnia i Muzeum. W mieście rozwija się zarówno praca w klubach i zespołach zainteresowań 
artystycznych (zespoły teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne) jak teŜ imprezy 
konkursowe i festiwalowe o róŜnym zasięgu, w tym ponad wojewódzkim. RównieŜ bogato 
przedstawia się działalność kultury fizycznej, posiadającej wyjątkowo, jak na region 
środkowo-wschodni, rozbudowaną sieć urządzeń i bazę sportowo- rekreacyjną: stadion, krytą 
pływalnię, autodrom.  
Biłgoraj ma dość komplementarne, rozwinięte usługi poziomu ponadlokalnego w zakresie 
ochrony zdrowia - funkcjonuje tu zespół opieki zdrowotnej (szpital rejonowy, przychodnie 
specjalistyczne i rejonowe). 

2.2. Biłgoraj na tle województwa i regionu 

PołoŜenie miasta  
Biłgoraj jest połoŜony w środkowej części Równiny Biłgorajskiej - jednego z trzech 
subregionów Kotliny Sandomierskiej. Miasto rozbudowało się na pograniczu wysoczyzny i 
leśno- łąkowej równiny, w widłach rzek Białej i Czarnej Łady. W systemie regionalnym 
miasto znajduje się w południowo-wschodniej części kraju, w odległości ok. 230 km od 
Warszawy. W układzie krajowych i regionalnych powiązań komunikacyjnych Biłgoraj leŜy na 
skrzyŜowaniu dróg krajowych przebiegających na kierunkach: północ - południe - droga nr 
835 Lublin -Rzeszów- Przemyśl (granica państwa - przejście Medyka), wschód-zachód - z 
droga nr 858 Nisko (Kraków) - Zamość - Hrubieszów (granica państwa).  
Miasto posiada równieŜ dostęp do sieci kolejowej, przebiega tu linia normalnotorowa, łącząca 
Zamość i Stalową Wolę z Krakowem. Szczególnym elementem infrastruktury kolejowej i 
powiązań gospodarczych Kraju jest szerokotorowa linia  tzw. „hutniczo-siarkowa" łącząca 
Hutę Katowice z Ukrainą przez Hrubieszów.  
Miasto posiada połączenia komunikacyjne z głównymi centrami osadniczymi kraju (m.in. 
Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Lublin, Rzeszów, Kielce) jak i licznymi ośrodkami 
regionalnymi w Polsce centralnej i południowo-wschodniej (np. Tarnobrzeg, Tarnów, 
Przemyśl, Puławy, Bełchatów, Mielec, Chełm i inne).  
Historyczny rozwój miasta (na szlaku handlowym) i jego obecna pozycja (wynikająca m.in.z 
faktu, Ŝe w w latach 1867 -1975 miasto było powiatem) - stanowią, Ŝe Biłgoraj jest silnym 
ośrodkiem usługowo-przemysłowym i administracyjnym o znaczeniu regionalnym. W zasięgu 
jego oddziaływania znajduje się ponad 15 gmin, zaś w strefie obsługi ponadlokalnej 10-12 
gmin. Łącznie w strefie obsługi miasta zamieszkuje ok. 80 tys. ludności. Wg ocen 
wykonanych w programie rozwoju miasta, obszar, który nazwano biłgorajskim rynkiem pracy 
szacuje się na 107 tys. ludności. W strefie podmiejskiej i w bezpośrednim oddziaływaniu 
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miasta znajdują się miejscowości: Gromada, Dąbrowica, Sól, Dereźnia, Korczów i Okrągłe tj. 
ponad 1000 mieszkańców.  
Na podkreślenie zasługuje korzystne, turystyczne połoŜenie Biłgoraja. Znajduje się w 
otoczeniu najbardziej atrakcyjnych obszarów rekreacyjnych południowo-wschodniej części 
regionu tj Roztocza i Puszczy Solskiej. Przez miasto przebiegają dwa szlaki turystyczne tzw.: 
Roztoczański oraz Szlak Walk Partyzanckich a takŜe jedna z roztoczańskich tras rowerowych.  

Funkcje społeczno-gospodarcze.  
Usytuowanie miasta w regionie rolniczym, w znacznym oddaleniu od konkurencyjnych 
ośrodków miejskich, sprzyjało umocnieniu funkcji ponadlokalnych Biłgoraja. Obecnie 
stanowi  on ośrodek gospodarczy i kulturalno-usługowy dla południowo- zachodniej części 
województwa zamojskiego. 
Miasto jest połoŜone w odległości ok. 50 km od Zamościa , ok. 80 km od Lublina, ok. 80 km 
od Stalowej Woli, ok. 50 km od LeŜańska. NajbliŜsze małe ośrodki miejskie to Frampol (ok. 
17 km), Tarnogród ( ok. 20 km), Zwierzyniec (ok. 20 km).  
W sieci osadniczej kraju Biłgoraj jest zaliczany do miast średnich , stanowi ośrodek o randze 
subregionalnej - pomocniczy w stosunku do ośrodka wojewódzkiego, Miasto zajmuje 21 km2, 
pod względem powierzchni zajmuje 4 miejsce wśród miast województwa, po Zamościu, 
Hrubieszowie i Szczebrzeszynie (13,2% pow.) Pod względem liczby ludności zajmuje wśród 
miast drugie miejsce (po Zamościu). Liczy 26 400 mieszkańców, co stanowi 17,1% ludności 
miast, a 5,4% ludności województwa. Na 1km2  przypada tu 1266 mieszkańców (wyŜszą 
gęstość zaludnienia ma jedynie Zamość i Tomaszów). Posiada niewielkie dodatnie saldo 
migracji. Przyrost naturalny wynosi 0,4%, przy średnim wskaźniku 0,3% w miastach 
województwa zamojskiego. Na 100 męŜczyzn przypada niecałe 105 kobiet, gdy średnio w 
miastach województwa 107,5. Generalnie miasto charakteryzuje się stosunkowo korzystną 
strukturą demograficzną  
W skali regionalnej znaczenie mają dwie wiodące funkcje miasta: 
− przemysłowa, 
− centrum usług ponadpostawowych m. in. w zakresie szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury 

i administracji.  

2.3. Rys historyczny 
• Biłgoraj został załoŜony przez Adama Gorajskiego na podstawie przywileju lokacyjnego 

Stefana Batorego, podpisanego 10 września 1578 roku we Lwowie, nadającego miastu 
prawo magdeburskie. Miasto zlokalizowano na skraju Puszczy Solskiej, na wyniosłości 
terenowej w kształcie trójkąta, na lewym brzegu Białej Łady (wówczas Łady Polskiej), 
gdzie była przeprawa waŜnego szlaku handlowego z Przemyśla i Jarosławia do Lublina. 
Prosty układ przestrzenny jest typowym przykładem szesnastowiecznej urbanistyki 
polskiej. Kształt planu oraz zaprojektowanie odrębnej dzielnicy ogrodowej, a takŜe sektora 
pól miejskich - pozwala na zakwalifikowanie miasta do osad półrolniczych, typowych dla 
krajobrazu Polski centralnej tamtych czasów. Grunty biłgorajskie graniczyły od południa z 
terytorium Ordynacji Zamojskiej (włość biłgorajska stanowiła enklawę wewnątrz 
Ordynacji). 

• Układ przestrzenny miasta został oparty o trakty komunikacyjne przebiegające: z południa 
w kierunku zachodnim z przeprawą przez Białą Ładę - do Lublina oraz kierunku 
wschodnim - do Zamościa. Na tych wylotach usytuowane były bramy miejskie: 
Tarnogrodzka, Lubelska i Zamojska. PrzedłuŜenie traktu do Tarnogrodu - ul. Cerkiewna - 
stanowiła oś kompozycji urbanistycznej i prowadziła do kwadratowego Rynku. Ze 
wschodniej i zachodniej pierzei Rynku wychodziły dwie (najpierw równoległe, a w 
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kierunku Bramy Tarnogrodzkiej zbiegające się) ulice: Tarnogrodzka i Nadstawna. 
Prostopadła do nich Rynkowa (Zatylna) prowadziła przez Bramę Lubelską do mostu na 
rzece i dalej do Lublina (przez Goraj). Od północy kompozycję urbanistyczną ograniczała 
ul. Szewska, która przez Bramę Zamojską stanowiła trakt do Zamościa. Poza trzema 
bramami zlokalizowane były odpowiednio Przedmieścia: Lubelskie, Zamojskie 
i Tarnogrodzkie. 

• Biłgoraj - podobnie jak wiele miast Polski - był zasiedlony przez ludność wielu wyznań. 
Interesujące było zlokalizowanie ich obiektów sakralnych - związane  z jednym z traktów 
wylotowych: obiekty Ŝydowskie znajdowały się przy Bramie Lubelskiej, unickie - przy 
Bramie Tarnogrodzkiej, zaś katolickie - w rejonie Bramy Zamojskiej. Prawdopodobnie 
pierwotnie w miejscu parafialnego kościoła - znajdował się zbór kalwiński.  

• .Rozwój miasta następował przez rozbudowę i zaludnianie przedmieść (zwłaszcza 
Zamojskiego i Tarnogrodzkiego).Taki plan miasta zachował się do początku XX wieku. W 
międzyczasie przedmieścia zintegrowały się z miastem, powstało kilka poprzecznych 
(równoleŜnikowych) uliczek, z których jedna nosiła nazwę KrzyŜowej (ob. Czerwonego 
KrzyŜa). 

• Biłgoraj był miastem zabudowanym prawie wyłącznie drewnianymi domami parterowymi. 
Wielki poŜar w roku 1872 zniszczył 156 domów. Po tej klęsce powołano specjalną komisję 
do spraw regulacji miasta. Plan regulacyjny z r. 1888 nakazał poszerzenie wąskich ulic, 
zachowanie odpowiednich odległości między nowowznoszonymi budynkami oraz 
stawianie tylko murowanych i krytych blachą budynków w obrębie centrum miasta tj. w  
Rynku i wzdłuŜ ulic Tarnogrodzkiej i Lubelskiej. Nowe domy z drewna, z zachowaniem 
odpowiedniej odległości mogły być wznoszone tylko na peryferiach miasta. 

• Dominantę przestrzenną stanowił Rynek, na którym znajdowały się trzy budynki o funkcji 
handlowej. Dwa z nich - parterowe - usytuowane równolegle do północnej     i południowej 
pierzei mieściły tzw. "sukiennice" mające po 15 sklepów kaŜdy. Trzeci, prostopadły do 
nich, był budynkiem piętrowym z 13 sklepami na parterze. Był to atrakcyjny 
architektonicznie zespół (opisywany w "Opisie statystycznym m. Biłgoraja ... z dnia 
18.V.1860 r."- WAPL, RGL, Adm., sygn. 1672). W drugiej połowie XIX w. na piętrze 
środkowego budynku ulokowano Urząd Burmistrza Miejskiego, dzięki czemu zyskał on 
znamiona Ratusza. 

• Pozostałe akcenty przestrzenne - to zespoły sakralne. Kościół katolicki - w pobliŜu 
północno - wschodniego naroŜnika Rynku - jest późnobarokową świątynią z dwoma 
wieŜami zwieńczonymi baniastymi kopułami. Drugi kościół - to pierwotnie grekokatolicki 
(unicki), później cerkiew prawosławna a obecnie kościół rzymsko - katolicki p. w. św. 
Jerzego - jest bryłą zwartą, z jedną wieŜą nad wejściem od strony wschodniej. BoŜnica 
Ŝydowska, pierwotnie jako drewniana, zlokalizowana była w rejonie Bramy Lubelskiej. Po 
zniszczeniu jej przez poŜar w r. 1867 - wybudowano kamienną w środku zachodniej 
pierzei Rynku. 

• Biłgoraj posiadał zabudowę przewaŜnie drewnianą. Jedynie wokół Rynku oraz przy ulicach 
Tarnogrodzkiej i Morowej znajdowało się kilkanaście domów murowanych. Przy ulicy 
Nadstawnej i częściowo Tarnogrodzkiej usytuowane były ładne i funkcjonalne zagrody 
sitarskie. Południowa część ulicy Morowej posiadała zabudowę tatarską, charakteryzującą 
się niskimi drewnianymi domami bez okien od strony ulicy, z niewysokimi półokrągłymi 
wejściami. Podstawowy układ ulic rozbudowywał się i zagęszczał, zwłaszcza w okolicy 
Rynku, gdzie tworzył sieć wąskich, gęsto zabudowanych uliczek. 
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• Na początku XX wieku było to - połoŜone na uboczu od ówczesnych waŜnych szlaków 
komunikacyjnych - miasteczko, bez wyraźnie miejskiej zabudowy, kanalizacji, 
elektryfikacji, z częściowo tylko wybrukowanymi ulicami, którego obszar zawierał się w 
granicach zbliŜonych do wytyczonego pierwotnie terytorium. Ludność miasta trudniła się 
handlem, rzemiosłem i rolnictwem. Znaczna część mieszkańców wykonywała pracę 
nakładczą przy wyrobie sit i włosianki. 

• Po odzyskaniu niepodległości, obszar Biłgoraja uległ znacznemu powiększeniu. Włączono 
do miasta osiedle i folwark RoŜnówka oraz wsie Bojary i RoŜnówka - Stawy.2.VIII. 1919 
r. utworzono powiat biłgorajski. Wiązało się to z lokowaniem tu wielu organów i instytucji 
państwowych takich jak Starostwo i Sejmik z Wydziałem Powiatowym, Urząd Skarbowy, 
Powiatowy Urząd Ziemski, Inspektorat Szkolny, Sąd Pokoju (Grodzki), Sędzia Śledczy, 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej, Notariat, Nadleśnictwo Państwowe i inne. Było 
to wyraźnym czynnikiem miastotwórczym. W ślad za urzędami państwowymi powstało 
szereg instytucji publicznych, stowarzyszeń kościelnych - a to pociągnęło wzrost 
inwestycji, rozwój handlu, rzemiosła. W r. 1925 powstał pierwszy Bank Spółdzielczy, 
później  Bank Udziałowy, Bank Kupiecki i Komunalna Kasa Oszczędności, w r. 1935 - 
Obwodowy Urząd Telekomunikacji. WaŜnym wydarzeniem cywilizacyjnym było 
wybudowanie (w latach 1928 - 30) elektrowni. Mieściła się ona w bardzo nowoczesnym 
architektonicznie budynku, przetrwałym do dzisiaj. Nowa zabudowa mieszkaniowa 
powstawała przewaŜnie wzdłuŜ ul. Tarnogrodzkiej (wówczas J. Piłsudskiego) w kierunku 
Puszczy Solskiej. Były to okazałe domy murowane, piętrowe o ładnej (nieraz w stylu 
dworkowym) architekturze. Większość z nich przetrwała do dzisiaj i stanowi istotny 
element toŜsamości miasta. 

• Powojenny rozwój terytorialny - to przede wszystkim przyłączenie w r. 1954 Puszczy 
Solskiej. W ten sposób w obrębie miasta znalazł się bardzo cenny zabytkowy zespół 
klasztorny pofranciszkański z r. 1603 oraz kościół p. w. św. Marii Magdaleny. Powstanie 
licznych zakładów przemysłowych i związana z tym rozbudowa - zmieniły charakter 
miasta. Odbudowany Rynek, przy zachowaniu układu urbanistycznego, otrzymał całkiem 
nowe w wyrazie przestrzennym pierzeje i gmach Ratusza. Dawne historyczne centrum 
zostało otoczone osiedlami mieszkaniowymi, których architektura niewiele ma wspólnego 
z typową zabudową biłgorajską. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszy rozwój usług 
oświaty, handlu, rzemiosła - lokowanych teraz w obiektach wolnostojących. Zachowanie 
jedynie dawnego układu ulic (planu miasta) przy daleko idących zmianach gabarytów 
i form zabudowy, nie stwarzają moŜliwości objęcia ścisłą ochroną konserwatorską całego 
obszaru historycznego miasta, ale zalecają ochronę pośrednią. 

CZĘŚĆ I 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 

1. ANALIZA UWARUNKOWA Ń 
1.1. Zasady funkcjonowania struktury przestrzennej 
1.1.1. Układ Przestrzenny  
Miasto powstałe w widłach dwóch rzek: Białej i Czarnej Łady, dla swojego rozwoju 
wykorzystało jedyny moŜliwy kierunek - z północy na południe - ku Puszczy Solskiej. Ten 
kierunek w zdecydowanym stopniu zdeterminowały warunki fizjograficzne terenu ( z jednej 
strony dolina rzeki, zaś od wschodu podmokłe łąki). Miasto wykształciło układ pasmowy na 
lewym brzegu Białej Łady, który przetrwał do stanu obecnego, z zauwaŜalną jednak tendencją 
do powolnej zmiany w strukturę zwartą, bardziej koncentryczną. 
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Zainwestowane tereny miasta, zajmujące 1/3 obszaru pozostającego w jego granicach tworzą 
faktyczny organizm miejski, który nadal naleŜy określić jako układ pasmowy. Podstawowa 
część miasta powstała na bazie układu historycznego, wzdłuŜ doliny Białej Łady, rozciąga się 
na szerokości ok. 1,5 km i długości 3,5 km w kierunku północnym, natomiast w rejonie ul. 
Zamojskiej, w kierunku północno-wschodnim, na długości ponad 4 km.  
Główną osią organizmu miejskiego pozostaje - historyczna oś kompozycyjna - ulica 
Kościuszki, przy której koncentrują się obiekty usług administracji, finansowych, łączności, 
kultury, oświaty, a takŜe zdrowia, głównie zaś handlu detalicznego. Ulica ta przenosi równieŜ 
cały ruch komunikacji zewnętrznej na kierunku do Zamościa. Głównymi elementami 
krystalizującymi tę oś jest na południu kościół Św. Marii Magdaleny (jedna z dwu 
dominant miasta), a na północy obszerny rynek ze współczesnym ratuszem oraz u wlotu ul. 
Kościuszki w ulicę Zamojską (za półn.-wsch. naroŜnikiem rynku) kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (druga dominanta miasta).  
Miasto nie wykształciło centrum w postaci zwartego kompleksu. Rynek z ratuszem i 
usługami wbudowanymi w pierzeje współczesnych kamieniczek bądź bloków 
wielorodzinnych nie moŜe mieć takiego znaczenia ze względu na ograniczoną chłonność - 
brak moŜliwości lokalizacji funkcji (śródmiejskich i ponadlokalnych) prawidłowych dla 
„centrum”. MoŜna jednak uznać rynek za jedno z „centralnych (głównych) miejsc miasta - o 
randze ośrodka usługowego. Drugie takie miejsce - ośrodek ukształtowało się w środkowej 
części ulicy Kościuszki w kwartale z Pocztą, Urzędem Rejonowym, PKO, PZU, 
Telekomunikacją i dworcem PKS, a po drugiej stronie ul. Kościuszki - z Urzędem 
Skarbowym i Urzędem Gminy. Poza wymienionymi usługami administracyjnymi, koncentrują 
się tu usługi handlu (znaczna ilość tymczasowych kiosków handlowych, bliskość hali 
targowej). Forma tej zabudowy, tworzy krajobraz zdegradowany i niezorganizowany 
przestrzennie. Ciąg handlowy ul.. Kościuszki do rynku oraz ul. 3- Maja, poprzez 
nagromadzenie odpowiednich funkcji, mogą stać się osiami spinającymi je w jeden organizm 
„centrum” z gniazdowo i skrajnie rozłoŜonymi węzłami usług.  
Miasto zajęło teren po obu stronach głównego ciągu - ulicy Kościuszki, przysuwając się 
maksymalnie do doliny Białej Łady. Powstałe na jej krawędzi,  wzdłuŜ ul. Nadstawnej 
budownictwo wielorodzinne tworzy równolegle do doliny „parawan” wysokiej zabudowy 
(barierę), oddzielający miasto od rzeki. Układ pasmowy Biłgoraja oprócz ulicy Kościuszki 
podkreślają ulice: Nadstawna, 3-go Maja, Boh. Monte Casino oraz Długa i nowopowstająca 
Al. 400 - Lecia (o kierunku z południa na północny -wschód). Właśnie te ulice mniej lub 
bardziej równoległe do Doliny Białej Łady tworzą podstawowy szkielet, głównej części 
miasta.  
Ulicami poprzecznymi do układu podstawowego (waŜnymi dla rozplanowania miasta) są 
ulice Sikorskiego - Komorowskiego i Lubelska. Łączą one miasto lewobrzeŜne z 
nowopowstającym na prawym brzegu Łady. Oba te ciągi uliczne, a szczególnie Sikorskiego-
Komorowskiego, mają szansę stać się osiami poprzecznymi układu urbanistycznego 
miasta. Obecnie ulica Lubelska kończy się na ulicy 3 -Maja, co z punktu ochrony 
konserwatorskiej wydaje się słuszne.  
W okresie powojennym miasto wykształciło w południowej części dzielnicę o strukturze 
mieszanej (mieszkaniowo-przemysłowo-składowej) - „ Piaski”- o układzie kratowym ulic, 
na bezpośrednim zapleczu ul. Kościuszki. Pasmo zainwestowania wzdłuŜ ulic Kościuszki, 3-
Maja, Długiej, poszerzyło się na wschód o dzielnicę mieszkaniową „Ogrody”, zaś po obu 
stronach ulicy Zamojskiej o osiedla budownictwa jednorodzinnego „ Kępy” i „ Sitarska” oraz 
o zespoły zabudowy wzdłuŜ ul. Przemysłowej i Łąkowej . 
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Wyciągnięty na północny-zachód i południowy wschód układ przestrzenny miasta zamykają 
dzielnice przemysłowe, zlokalizowane przy ul. Zamojskiej i Krzeszowskiej. Dzielnica 
północna otoczona jest zwartym kompleksem lasów, których ochrona determinuje jej rozwój. 
Dzielnica południowa, połoŜona w dolinie pomiędzy rzekami Biała i Czarna Łada, równieŜ ze 
względów ekologicznych posiada ograniczone moŜliwości rozwoju - jedynie w postaci 
wąskiego i wyciągniętego na zachód pasma wzdłuŜ ulicy Krzeszowskiej (głównie po jej 
południowej stronie). 
W związku z ekspansją miasta na północ, pod prawie same tory kolejowe, zwarty organizm 
miejski połoŜony na lewym brzegu  Białej Łady moŜna podzielić na główne trzy części 
funkcjonalne: 
• północną mieszkaniową, 
• centralną śródmiejską, zawierającą w sobie zabytkowy układ urbanistyczny, 
• południową o mieszanej strukturze mieszkaniowo-usługowo-przemysłowej.  
oraz w/w dzielnice przemysłowe wyodrębniające się połoŜeniem i kształtem ze „zwartego” 
zainwestowania. 
Miasto zajmuje obecnie  (coraz intensywniej) tereny po zachodniej stronie doliny Białej Łady. 
Są to głównie tereny zabudowy jednorodzinnej i usług tzw. swobodnej lokalizacji (Wioska 
Dziecięca), Policja i inne. Ta część miasta tworzy równieŜ pasmo wzdłuŜ doliny rzeki, 
„przyklejone” do jej krawędzi (z odsunięciem na południu), jak równieŜ ingeruje w jej 
system, wchodząc lokalizacjami w jej dno. Ulica Batorego, będąca w zamierzeniu odcinkiem 
obwodnicy, obecnie pełni tę rolę, przekształcając się stopniowo w zbiorczą ulicę miejską, 
poprzez obrastanie jej zabudową. Ulica ta  nie tylko przecina dolinę rzeki, ale na znacznym 
odcinku przebiega w jej dnie, izolując od niej zabytkowy zespół parkowy „RoŜnówka”, zaś na 
południu oddzielając cmentarz - historycznie związany z lewobrzeŜnym miastem. 
Podsumowując - miasto Biłgoraj w rozwoju przestrzennym wykształciło dwa pasma wzdłuŜ 
doliny rzeki Białej Łady: jedno zasadnicze, oparte o ruszt historycznego układu, drugie - 
wąskie, pączkujące nowymi lokalizacjami w kierunku zachodnim. 

1.1.2. Główne elementy kompozycji miasta  

Oś kompozycyjna wschodniej części organizmu miejskiego  
Analizując oś kompozycyjną podstawowego pasma miejskiego - lewobrzeŜnej części 
Biłgoraja, naleŜy podkreślić przede wszystkim jej zalety. Ulica Kościuszki, powstała na 
trakcie z Lublina do Tarnogrodu, przystosowała swój przebieg do warunków terenowych. Na 
obszarze najstarszej części miasta (w strefie ochrony konserwatorskiej) przebieg ten jest 
bardzo ciekawy. Ulica ta na kierunku z południa na północ łączy się pod ostrymi kątami z 
innymi uliczkami równieŜ zdąŜającymi na północ: Nadstawną i Ogrodową, jak i na południe: 
z Kopernika. W ten sposób wytwarza, u zbiegu z tymi uliczkami trójkątne naroŜniki. Są to 
interesujące elementy układu, bowiem poruszając się ulicą na północ - naroŜniki te sytuują się 
na osi ulicy przesuwającej się coraz bardziej na wschód. Wspomniane naroŜniki stanowią 
więc w kilku miejscach (3) zamknięcia widokowe ulicy Kościuszki. Nie bez powodu jeden z 
nich wybrano w połowie XVII wieku na lokalizację cerkwi unickiej, obecnie kościoła Św. 
Jerzego - który stanowi wspaniałe zamknięcie odcinka ul. Kościuszki. Poprzedza go zielony 
skwer, który naleŜałoby tak zakomponować by w większym niŜ obecnie stopniu podkreślał 
walory zabytkowego kościoła. Najazd z północy na drugi trójkąt - tym razem wytworzony 
przez połączenie ulicy Kościuszki z ul. Kopernika - równieŜ jest bardzo atrakcyjny. 
Urządzony w tym miejscu skwer z zamykającym go dawnym, a obecnie odrestaurowanym 
budynkiem elektrowni jest chlubą miasta i efektownym terenem zielonym. Kierując się 
powyŜsza zasadą, z taką samą pieczołowitością naleŜałoby zająć się trzecim wspomnianym 
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wyŜej naroŜnikiem - u zbiegu ulicy Kościuszki i Nadstawnej. Jest on zaniedbany i nie 
wykorzystany dla prawidłowej i atrakcyjnej organizacji przestrzeni. 

Inne charakterystyczne i krystalizujące oś miejsca i dominanty  
Przylegające do ulicy Kościuszki - co pewien czas zielone skwery są bardzo pozytywnym i 
pięknym dopełnieniem głównej osi miasta. Wyczuwalny jest równieŜ rytm w ich lokalizacji . 
Mamy trzy zgrupowania takich mini parków: 

•••• rynek - Plac Wolności i skwer na połączeniu z ulicą Zamojską 
•••• dwa skwery przy kościele Św Jerzego 
•••• skwer przy ulicy Kopernika. 

Niestety południowa część ulicy Kościuszki pozbawiona jest takich uszlachetniających ją 
miejsc. Wydaje się być słusznym dąŜenie do komponowania południowej części ulicy w 
sposób podobny do części północnej. Istniejące tam zainwestowanie w znacznym stopniu 
ogranicza moŜliwości wprowadzenia zieleni. Jednak poszukiwanie miejsc na takie enklawy 
byłoby bardzo korzystnym dąŜeniem podkreślającym walory załoŜeń urbanistycznych 
W mieście znajdują się wspomniane dwie dominanty:  

• kościół Św. Marii Magdaleny na południu, 
• kościół WNMP na północy. 

Są to dominanty główne, gdyŜ z duŜej odległości wieŜe ich krystalizują i identyfikują 
panoramę miasta. 

Miejsca centralne   
Powstające Ŝywiołowo „centrum „ handlowe przy dworcu autobusowym i hali targowej, staje 
się drugim po rynku najwaŜniejszym obszarem w mieście. „Centrum” naleŜy oczywiście 
rozumieć umownie, gdyŜ w istocie jest to teren nagromadzenia kiosków tymczasowych i 
straganów, usytuowanych bardzo chaotycznie - jednocześnie obszar zdegradowany pod 
względem sanitarnym i estetycznym. Niemniej jednak koncentracja sprzedających i 
kupujących (skupisko przemieszczającej się masowo ludności) nakazuje uznać ten obszar za 
swego rodzaju strefę bazarową. Odpowiednie zagospodarowanie tego terenu powinno 
uwzględnić takie rozłoŜenie funkcji, aby druga zachodnia pierzeja ul. Kościuszki uzyskała 
odpowiedni klimat i gabaryty oraz nie straciła swego charakteru. Trzeba podkreślić i 
odpowiednio wykorzystać przebieg przez w/w obszar linii (umownej) będącej przedłuŜeniem 
ul. Czerwonego KrzyŜa - prowadzącej do doliny rzeki, zabytkowych ruin młyna i śluzy oraz 
mającej w swojej perspektywie, po drugiej stronie doliny - Park RoŜnówkę.  
Inne waŜne uwarunkowanie, mające wpływ na zagospodarowanie opisywanego miejsca - to 
bliskość nie zainwestowanych terenów (ogrody, pola) pomiędzy rzędami zabudowy przy ul. 
Partyzantów i Cichej. Zielone pasmo wchodzące ze wschodu w strukturę miejską zbliŜa się 
prawie do granic omawianego kwartału pomiędzy ul. Bankową a dworcem autobusowym.  
Drugi centralny obszar miasta - rynek otoczony jest zabudową o prawidłowym klimacie i nie 
wymaga zmian lecz utrzymania obecnego charakteru. Mimo, Ŝe jak wiadomo ze źródeł 
historycznych, rynek biłgorajski był np. w XIX w. zabudowanany kramami i jatkami, i nie 
posiadał zieleni, to trzeba zauwaŜyć, Ŝe współczesny park wokół ratusza podkreśla urodę tego 
miejsca. 
Spinający te dwa centralne obszary miasta odcinek ulicy Kościuszki, nasycony wbudowanymi 
usługami handlu mógłby być podstawą głównego centrum miasta, gdyby nadać odpowiednią 
miąŜszość terenom usługowym wzdłuŜ tej ulicy.  

Ulice (osie) poprzeczne do układu podstawowego.  
Główną osią poprzeczną miasta ma szansę stać się ciąg komunikacyjny Włosiankarska - 
Sikorskiego - Komorowskiego, łączący część lewobrzeŜną miasta z częścią prawobrzeŜną. 
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Taki wniosek bezsprzecznie nasuwa się przy analizie rysunku planu miasta Jednak w 
rzeczywistości - w terenie, odczuwa się to tylko na odcinku od ulicy Kościuszki do B. Prusa, 
gdzie ulica przechodzi obok hali targowej i dworca autobusowego (czyli opisanego wyŜej 
„centrum”). Odpowiednie zagospodarowanie tej ulicy pozwoliłoby przekształcić ją w waŜny 
ciąg usługowy spinający wschodnią i zachodnia część miasta, tym bardziej, Ŝe przy niej 
właśnie znajdują się niewykorzystane lub źle wykorzystane rezerwy terenowe upadających 
przedsiębiorstw np. tereny przy ul. Sikorskiego obok Rozdzielni Gazu, puste magazyny 
Handlowej Spółdzielni Pracy przy Komorowskiego lub nieodpowiednio zagospodarowane 
tereny Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy i Spółdzielni Rękodzieła Art. i Ludowego 
„Wikliniarka” przy ul. Włosiankarskiej. Ciąg ten, aby stanowił oś i połączenie dwóch części 
miasta, powinien napotykać po stronie zachodniej równieŜ waŜne akcenty czy miejsca 
krystalizujące go np. drugi zachodni ośrodek usługowy u podnóŜa parku RoŜnówka czy dalej 
przy ul. Polnej.  
Druga oś poprzeczna - ulica Lubelska wchodzi w zabytkowy układ urbanistyczny i kończy 
swój bieg na ulicy 3 Maja - tak jak to było od wieków. W planie ogólnym miasta posiada ona 
jednak kontynuację (przebicie przez kwartał przy ul. 3 Maja) i połączenie z ulicą 11 
Listopada. Patrząc na obecny plan miasta wydaje się, Ŝe takie połączenie jest bardzo korzystne 
ze względu na prawidłowość kształtowania obsługi komunikacyjnej choć dyskusyjne z punktu 
widzenia ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego miasta.   

Dzielnice mieszkaniowe 
Podstawowym spostrzeŜeniem wynikającym z analizy zagospodarowania „dzielnic 
mieszkaniowych” Biłgoraja, szczególnie osiedli budownictwa jednorodzinnego jest uwaga, Ŝe 
nie zostały wykształcone w nich lokalne ośrodki czy zespoły usługowe. Problem jest tym 
jaskrawszy, Ŝe nie ma obecnie juŜ terenów pod lokalizację takich ośrodków. Puste miejsca np. 
ruiny przy ul. Torfowej, zamierza się przeznaczyć na następne działki zabudowy 
jednorodzinnej Ludność zaopatruje się w podstawowe produkty w kioskach tymczasowych 
lub sklepach powstałych w prywatnych domach jako usługi wbudowane. Powoduje to 
uboŜenie programu obsługi miasta i mieszkańców. 
W niektórych „dzielnicach” pozostały natomiast puste place przeznaczone, i w części 
zagospodarowane, pod sport osiedlowy lub zieleń (obecnie przewaŜnie nieurządzona). Takie 
tereny naleŜy bezwzględnie chronić. Nasuwa się następujące zalecenie: 

dąŜąc do uzyskania odpowiedniego klimatu i charakteru poszczególnych „dzielnic 
mieszkaniowych” oraz odpowiedniej ich obsługi naleŜy wskazać w nich obszary atrakcyjne, 
które będą identyfikowały mieszańców z ich miejscem zamieszkania. Mogą to być tereny pod 
lokalne ośrodki handlowo-usługowe, pod place publiczne bądź charakterystyczne obiekty, 
które pozwolą ludności utoŜsamiać się z zamieszkiwanym osiedlem i uznawać je za „swoje”. 

1.1.3. Ocena głównych cech układu przestrzennego miasta 

Granice miasta i jego obszar 
 Analizując granice miasta oraz teren w nich zawarty naleŜy stwierdzić, Ŝe układ granic jest 

korzystny. Obejmuje on obszar, w który wpisuje się koło z wychodzącymi poza jego obrys 
małymi trójkątami pól i lasów, tworząc formę zniekształconej gwiazdy. Taki, zwarty 
kształt granic daje moŜliwość zbudowania prawidłowej formy przestrzennej organizmu 
miejskiego oraz racjonalnie ukształtowanej struktury funkcjonalnej, obejmującej m.in. 
koncentrację usług ogólnomiejskich oraz odpowiednie rozłoŜenie miejsc zamieszkania, 
pracy i wypoczynku. Miasto posiada w granicach administracyjnych znaczny udział pól i 
uŜytków zielonych, stanowiących rezerwy na ewentualny, kontrolowany, prawidłowy 
rozwój. Jednocześnie znaczący jest udział ekstensywnie zagospodarowanych terenów w 
obszarze juŜ zurbanizowanej tkanki miasta (np. pustostany po upadających 
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przedsiębiorstwach), które powinny być jako pierwsze, bardziej intensywnie 
zagospodarowane. Tereny zielone i pola (a szczególnie wartościowa przestrzeń produkcji 
rolnej, powinny wtapiać się w strukturę miasta stopniowo, w sposób zapewniający ochronę 
przyrody, na zasadach ekorozwoju. 

 Mimo generalnie pozytywnej oceny układu granic miasta, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe wymagają 
one niewielkich, ale istotnych zmian przebiegu. Chodzi tu głównie o tereny w rejonie ulicy 
Zamojskiej, gdzie granica pomiędzy gminą miejską a wiejską przechodzi przez środek  
nieruchomości jednego właściciela (zakłady „POL-SKONE” oraz wiele innych po 
południowej stronie ulicy Zamojskiej). 

Ocena ekspansji przestrzennej miasta na wschód. 
Rozwój układu przestrzennego starszej części miasta, naturalnie zahamowany na zachodzie 
doliną Białej Łady, rozwija się w kierunku wschodnim. Tereny te są podmokłe i w 
materiałach badawczych i źródłowych Biłgoraja ocenia się je jako nie nadające się pod 
zabudowę. W obecnym opracowaniu w części przyrodniczej wskazana jest  równieŜ 
nieprzydatność większości tych obszarów pod zainwestowanie kubaturowe - z powodu 
wysokiego zwierciadła wód gruntowych i innych barier. Mimo od lat podtrzymywanych 
opinii, miasto sukcesywnie urbanizuje tereny wschodnie (osiedla „Kępy”,  „Sitarska”, 
„Ogrody”). 
Z oceny wynika, Ŝe poszerzające się na wschód lewobrzeŜne miasto zniszczy podstawę swej 
historycznej kompozycji. Naturalnym wynikiem tej ekspansji będzie sytuacja, Ŝe oś 
kompozycyjna - ulica Kościuszki - znajdzie się w zachodniej części tego pasma miejskiego, 
zaś centralnymi jego terenami staną się obszary pomiędzy ulicami Długą - Bohaterów Monte 
Casino a Al. 400 Lecia - B. Prusa. Kształtujące się obecnie centrum usługowe wzdłuŜ ulicy 
Kościuszki (od skrzyŜowania z ul. Sikorskiego do rynku) usytuowane będzie w duŜej 
odległości od skrajnych terenów wschodnich ( duŜy promień dojścia). Ocenia się , Ŝe z 
przytoczonych względów ekspansja miasta na wschód jest niewłaściwa. NaleŜałoby nadać 
taki kierunek rozwoju przestrzennego miasta, aby jego historyczny układ - zwarty obszar w 
strefie konserwatorskiej, stanowiący „serce” organizmu miejskiego- pozostał jego centralną 
strefą. Historyczna oś miasta (ulica Kościuszki) powinna być utrzymana stanowiąc dalej 
podstawę - szkielet - rozwijającego się układu miejskiego. 
NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe pasmo główne - na jej lewym brzegu (powstałe na bazie układu 
historycznego) swym zainwestowaniem zajęło juŜ maksymalny obszar w kierunku z południa 
na północ (tj. od doliny Czarnej Łady do torów kolejowych) i wydaje się, Ŝe poza 
intensyfikacją zabudowy, rozwój miasta na tych kierunkach jest juŜ zakończony. Pozostałe, 
nie zainwestowane obszary na wskazanym kierunku, jak np. łąki przed torami kolejowymi, 
powinny zostać wyłączone z zabudowy jako tereny wchodzące w skład systemu 
ekologicznego miasta. 

Urbanizacja miasta w kierunku zachodnim 
Miasto zajmuje w coraz większym stopniu takŜe tereny po zachodniej stronie doliny Białej 
Łady. Dolina ta powinna stać się podstawą ( i drugą „zieloną osią” ) kompozycji 
urbanistycznej przyszłego układu rozwijającego się miasta, równie waŜną jak ulica 
Kościuszki. Wytworzone na prawym brzegu Łady pasmo zabudowy miejskiej (w większości 
jednorodzinnej) z punktu widzenia organizacji przestrzennej całego organizmu miejskiego 
wydaje się być prawidłowym kierunkiem rozwoju miasta. Niestety analizując kompozycję 
ulic, kwartałów zabudowy i terenów zieleni nie moŜna doszukać się w kształtowaniu tego 
pasma Ŝadnej idei . Ocenia się, Ŝe rozwój i powstawanie nowych osiedli ma charakter 
Ŝywiołowy, powodujący nieodwracalne deformacje struktury przestrzennej. Miasto na 
prawym brzegu doliny, dopiero kształtujące się, wymaga analiz i studiów 
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urbanistycznych, a następnie całościowej koncepcji. W paśmie zachodnim w 
przeciwieństwie do lewobrzeŜnego, brak jest osi, dominant, obszarów centralnych, strefy 
publicznej, itp. Brak jest tam jakichkolwiek przejść i powiązań dla systemu ekologicznego. 
Pasmo zabudowy jednorodzinnej jest ciągłe „zamykające” dolinę od północnego zachodu, nie 
posiada stref łącznikowych umoŜliwiających połączenie doliny z terenami otwartymi łąk i pól. 
Krytyka ta odnosi się zarówno do stanu istniejącego jak i przeznaczenia terenów w planie 
ogólnym. Przede wszystkim nie wskazano w planie miejsca pod lokalizację ośrodka 
usługowego, który mógłby stanowić element powiązany z ośrodkami usługowymi lub z 
centrum w starszej części miasta. Najbardziej raŜącym mankamentem nie tylko zachodniej, 
ale całej struktury miasta jest przebieg obwodnicy „ Lublin - Przemyśl”- ul. Batorego 
(szczególnie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ul. Krzeszowskiej), wytrasowanej od Parku 
RoŜnówka samym środkiem doliny Białej Łady. 

Ocena rozwoju przestrzennego miasta.  
Podsumowując ocenę obecnego układu przestrzennego miasta naleŜy stwierdzić, Ŝe tereny 
zurbanizowane znajdujące się po wschodniej stronie doliny wykazują tendencję rozwoju na 
wschód i tym samym przenoszenia w tym kierunku środka cięŜkości układu urbanistycznego. 
Tereny po zachodniej stronie, oceniane pozytywnie jako kierunek rozwoju miasta, urbanizują 
się Ŝywiołowo bez idei kompozycyjnej, niezgodnie z zasadami ekologicznymi oraz rozwoju 
organicznego. Negatywnym wyrazem rozwoju Biłgoraja jest brak całościowej koncepcji 
harmonijnego kształtowania przestrzeni części zachodniej w powiązaniu z główną strukturą 
organizmu miejskiego. Kontynuacja spontanicznego rozwoju moŜe doprowadzić do 
nieodwracalnych negatywnych skutków. 

1.2. Środowisko przyrodnicze 
1.2.1. Biłgoraj rozlokował się na pograniczu wysoczyzny i równiny. Takie połoŜenie 
powoduje, Ŝe obszar ten charakteryzują, typowe dla Równiny Biłgorajskiej, znaczne róŜnice 
wysokości, dochodzące do 27m. Jej krajobraz urozmaicają liczne wały wydmowe o 
wysokościach względnych sięgających 20m. Samo miasto rozbudowało się głównie na 
równinie piaszczystej, kulminacje wydmowe znajdują się na obrzeŜu miasta. Mniej korzystne 
niŜ cechy rzeźby terenu, posiada Biłgoraj warunki geologiczno-inŜynierskie. Zasadniczą tego 
przyczyną jest stosunkowo płytki poziom wody gruntowej, ograniczający przydatność terenów 
pod zabudowę, dotyczy to szczególnie dolin rzecznych. Skutkiem płytkiego zalegania wód na 
nieprzepuszczalnym podłoŜu jest bogactwo i znaczne zróŜnicowanie powierzchniowych 
zjawisk wodnych. Dobrze jest rozwinięta sieć rzeczna oraz duŜa powierzchnia wód stojących. 
Niewielkie spadki głównych rzek, sprawiają, Ŝe silnie one meandrują w piaszczystym bądź 
torfowym podłoŜu. Biała Łada na kilku odcinkach ma zmieniony (wyprostowany) przebieg, w 
jej dolinie na piaszczystych osadach rzecznych, gdzie wykształciły się głównie mady. Bardziej 
naturalny, zabagniony charakter ma dolina Czarnej Łady, gdzie występują gleby mułowo-
bagienne i torfowe. Na rz. Osie znajduje się obwałowany zbiornik retencyjny, a w 
południowo-wschodniej części miasta kompleks stawów RoŜnówka. W dolinie Białej Łady 
zachowały się fragmenty starorzeczy, rozlewiska w parku RoŜnówka oraz pozostałości młyna 
w rejonie ul. Sikorskiego. 
W obszarze miasta i jego otoczeniu dominują utwory piaszczyste, odznaczające się duŜą 
przepuszczalnością. Wysoki współczynnik filtracji wierzchniej warstwy glebowej oraz udział 
w nadkładzie utworów słabo przepuszczalnych powodują, Ŝe wody pierwszego poziomu 
wodonośnego są bardzo podatne na zanieczyszczenia.   
Biłgoraj posiada dość ujednoliconą strukturę glebową. Na terenie miasta na podłoŜu 
przykrytym piaskami gliniastymi, glinami piaszczystymi i luźnymi piaskami, które występują 
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na przewaŜającej części terenu, uformowały się gleby bielicowe i pseudobielicowe. 
Charakteryzują się one dość niską wartością uŜytkową.  
Warunki klimatyczne miasta uznaje się za dobre. Zgodnie z regionalizacją klimatyczną (W i 
A Zinkiewiczów) rejon Biłgoraja został zaliczony do tzw. Biłgorajsko-Janowskiej dziedziny 
klimatycznej. WyróŜnia się ona w regionie najwyŜszymi temperaturami powietrza, znacznymi 
wartościami parowania wody, stosunkowo duŜymi prędkościami wiatrów w średnich 
rocznych oraz najkrótszym okresem trwania przedzimia (poniŜej 32 dni). Natomiast lokalnie, 
niewielkie hipsometryczne zróŜnicowania rzeźby i morfologiczne terenu miasta powodują 
niezbyt duŜą zmienność stosunków termiczno-wilgotnościowych. Warunki w tym zakresie 
kształtują się głównie pod wpływem stosunków wodnych dolin rzek oraz kompleksów 
leśnych i łąk, występujących na obrzeŜu miasta. W ruchu powietrza najczęstsza jest cyrkulacja 
atmosferyczna z zachodu, ze stosunkowo duŜym udziałem południowo-wschodniej. Stopień 
nasłonecznienia w rejonie biłgorajskim uchodzi za wysoki (ok. 50% dni słonecznych w roku). 
W okolicach miasta nie występują przeszkody, które zakłócałyby cyrkulacje powietrza. 
Funkcję klasycznego korytarza ekologicznego pełni dolina Białej Łady. Jednak południkowy 
przebieg głównych ulic miasta, przy przewadze zachodnich wiatrów utrudnia wentylację 
centrum miasta. Dlatego ulica Zamojska, pokrywająca się z kierunkiem dominujących 
wiatrów posiada istotne znaczenie dla przewietrzania miasta.  
W systemie przyrodniczym miasta szczególne znaczenie mają doliny rzeczne  (koncentrujące 
powierzchnie biologicznie czynne) oraz rozległe łąki, lasy i tereny zielone (m. in. zieleń 
komponowana). Stosunki wodne Biłgoraja zostały w znacznym stopniu przekształcone 
melioracjami odwadniającymi, przeprowadzonymi głównie na uŜytkach zielonych w dolinach 
rzek. Konsekwencją  odwodnienia jest ekspansja zabudowy na tereny polno-łąkowe połoŜone 
w dnie dolin. Łąki pomimo częściowego odwodnienia nadal odgrywają istotna rolę w 
systemie ekologicznym miasta.  

1.2.2.Wg metody omówionej w opracowaniu studialnym (Jacek Babuchowski „Stan i 
uwarunkowania środowiska przyrodniczego”) w obszarze miasta wyróŜniono następujące 
główne ogniwa Systemu Przyrodniczego Miasta: 
OBSZARY WĘZŁOWE 

dolinę Białej Łady (z wyłączeniem strefy zabudowy kubaturowej), 
kompleks leśno-łąkowy w zlewni Osy (północna część miasta), 
• podmokłe łąki po południowej stronie ul. Dworcowej, 
• kompleks łąkowy sąsiadujący z lasami (wschodnia część miasta), 
• kompleks łąkowo-stawowy w strefie doliny Czarnej Łady, 
• łąki, pastwiska i zadrzewienia łęgowe w dolinie Białej Łady (połudn. zach. część 

miasta, w sąsiedztwie ul. Krzeszowskiej), 
• park RóŜanka, 
• obniŜenie łąkowe o kierunku NNW-SSE w północno-zachodniej części miasta. 

♦♦♦♦ WĘZŁY 
• oba cmentarze, 
• niewielki kompleks leśny i zieleń przykościelna pomiędzy ulicami Krzeszowską i 

Tarnogrodzką, 
• niewielkie kompleksy łąkowe w zagłębieniach terenowych w południowo-zachodniej 

części miasta, 
• zieleń urządzona na terenie szpitala, 
• skwer i zieleń nie urządzona pomiędzy ulicami 3 - Maja, Kościuszki i Ogrodową, 
• niewielki lasek u zbiegu terenów kolejowych i ul. Droga Straceń,. 
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♦♦♦♦ KORYTARZE 
• strefy przykorytowe Białej i Czarnej Łady, przebiegające wśród terenów rolnych poza 

obszarami węzłowymi, 
• strefa przykorytowa rz. Osy przebiegająca w silnie zainwestowanym terenie, łączącą 

rejon zalewu z dolina Białej Łady, 
• „przesmyk” łąkowo-pastwiskowy, częściowo ekstensywnie zabudowany, w rejonie 

skrzyŜowania terenów kolejowych z ul. Moniuszki, łączący kompleks łąkowy, 
połoŜony przy ul. Dworcowej, z doliną Białej Łady, 

• obniŜenie dolinne i ciągi zadrzewień, łączące niewielkie zgrupowania łąk pośród pól 
uprawnych w zachodniej części miasta, 

• ok. 100-metrowej długości niezabudowany fragment terenu wzdłuŜ cieku w rejonie 
Włosiankarskiej, łączący park RóŜanka z ogrodami działkowymi, 

• strefa ekstensywnej zabudowy z zielenią towarzyszącą, okalająca teren, przygotowany 
pod budowę fabryki opakowań, 

SIĘGACZE 
• korytarz wentylacyjny w strefie ul. 11-Listopada, docierający w sąsiedztwo ul. 3- Maja. 
• spośród pozostałych słabo zarysowujących się powiązań, na wyróŜnienie zasługuje tzw. 

strefa ułatwionego przenikania gatunków, na dłuŜszych odcinkach przebiegająca 
terenami upraw polowych i ogrodniczych, znajdujących się na zapleczu zabudowy, 
wzdłuŜ ulic. 11- Listopada i Narutowicza. 

1.2.3.Status pomnika przyrody posiadają następujące obiekty: 
-lipa drobnolistna o obw. 340cm 
-klon pospolity o obw. 335cm 
w parku podworskim RoŜnówka 
-2 lipy drobnolistne o obw. 310 i 430cm 
-2 robinie akacjowe o obw.  300 i 320cm 
-klon pospolity o obw. 320cm 
na cmentarzu grzebalnym przy ul. Lubelskiej. 

1.3. Środowisko kulturowe 
1.3.1. Rozpoznanie zasobów 

Układ urbanistyczny Biłgoraja nie jest wpisany do Rejestru Zabytków woj. zamojskiego. 
Obszar Śródmieścia stanowi strefę "B" ochrony konserwatorskiej, tj. objęty jest ochroną 
pośrednią. Osią układu jest ul. T. Kościuszki od Placu Wolności i kościoła parafialnego p. w. 
Wniebowzięcia NMP - na północy do ul. Sikorskiego i gmachu d. Urzędu Powiatowego na 
południu, z wyjściem w kierunku zachodnim wzdłuŜ ul. Czerwonego KrzyŜa do rzeki Biała 
Łada i zespołu zabytkowego młyna. Jest to obszar nasycony obiektami zabytkowymi 
przewaŜnie dobrze zachowanymi. Przemieszana zabudowa drewniana (starsza) i murowana 
(młodsza) utrzymana jest w harmonijnym charakterze, co stanowi o wyraźnej toŜsamości tego 
obszaru. 

Zabytkowe obiekty sakralne - kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia NMP, kościół 
filialny p. w. św. Jerzego oraz (poza obszarem Śródmieścia, w południowej części miasta 
zwanej Puszczą Solską) zespół klasztorny o. o. Franciszkanów, ob. kościół parafialny p. w. 
św. Marii Magdaleny - stanowią dominanty przestrzenne miasta. 

Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa - to przede wszystkim charakterystyczne dla Biłgoraja 
domy rzemieślnicze (budynki drewniane, konstrukcji zrębowej, ustawiane szczytowo, dachy 
dwuspadowe z okapem, z górnym półszczytem lub naczółkowe). Najbardziej typowym 
przykładem był tzw. "dom sitarski"zagroda zabytkowa przy ul. Nadstawnej (ob. Muzeum 
Rzemiosł Ludowych) oraz "dom tatarski" przy ul. 3-go Maja (istniejący jeszcze 
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w r. 1965).Drugim typem zabudowy były dworki drewniane, później murowane  (ustawione 
kalenicowo z gankiem od frontu wspartym przewaŜnie na czterech słupach). Zachowały się 
przy ul. Nadstawnej (drewniane) i ul. T. Kościuszki (murowane). Drewniane domy - o 
zabytkowym charakterze - układem swoim przypominające domy rzemieślnicze lub dworki 
dość licznie zachowały się (w zespołach lub pojedynczo) wzdłuŜ ul. Czerwonego KrzyŜa (po 
obu stronach ulicy), ul. M. Kopernika (pierzeja wschodnia), na fragmentach ulic: 3-go Maja, 
Długiej, T. Kościuszki, Ogrodowej, Nadstawnej. 

Historyczne obiekty uŜyteczności publicznej zlokalizowane zostały przewaŜnie wzdłuŜ ob. 
ulicy T. Kościuszki - stanowiącej główną oś układu miejskiego. Zachowały się:d. Magistrat, 
d. Urząd Powiatowy, d. budynek Elektrowni, d. budynek Policji, d. Bank. 

Zabytkiem techniki są urządzenia wodne (dwa drewniane jazy i most na rzece Biała Łada) 
zespołu młyna przy ul. Czerwonego KrzyŜa. 

Dawna rezydencja właścicieli miasta - załoŜenie dworsko - parkowe RoŜnówka z ok. 1820 
r. (zał. S. Nowakowski) zostało zachowane w stanie szczątkowym. Z dawnego budynku 
dworskiego pozostały ruiny w parku (równieŜ bardzo zdewastowanym) z pięknym 
starodrzewem i krajobrazowym załoŜeniem wodnym (tzw. "angielska rzeka"). 
• Trzy cmentarze (róŜnych wyznań):cmentarz rzymsko - katolicki (czynny) przy ul. 

Lubelskiej, b. cmentarz unicki (zamknięty) przy ul. Lubelskiej, b. cmentarz Ŝydowski 
(zamknięty) przy ul. M. Konopnickiej - świadczą  o wielokulturowej przeszłości Biłgoraja. 

• Na terenach ob. zespołu zabudowy jednorodzinnej - na prawym brzegu rzeki znajdują się 
relikty pierwszej osady wielokulturowej z XI w. p.n.e. do XII w. n.e. - uznane za zabytek 
archeologiczny. Pozostałe stanowiska archeologiczne pokazano na mapie uwarunkowań 
(ozn. w części „Wartości kulturowe”). 

1.3.2. Katalog obiektów zabytkowych na obszarze m. Biłgoraj 
Obiekty objęte ochroną ścisłą (wpisane do Rejestru Zabytków - WKZ) 

1) Zespół kościoła parafialnego rzymsko - katolickiego p. w. Wniebowzięcia NMP - nr rej. 
A/41/172 

a) kościół murowany (1732 - 1785), przebudowany (fasady i nadbudowy    wieŜ 1883 - 
1885), spalony 1939 r., odbudowany 1945 r. 

b) kapliczka MB na kolumnie - w ogrodzeniu, kamienna - 1699 r. 
c) krzyŜ na słupie - w ogrodzeniu, Ŝelbetowo - murowany - XIX w. 
d) ogrodzenie murowano - Ŝelbetowe ok. 1885 r. 
2).Kościół rzymsko - katolicki filialny, p. w. św. Jerzego d. cerkiew gracko - katolicka - nr 

rej. A/250, murowany (1790 - 1793), remontowany i częściowo przebudowany 1919 r., 
remontowany i rozbudowywany 1988 r. 

3).Pozostałości zagrody młynarskiej - nr rej. A/144 (młyn spalony w r. 1987) - ob. Oddział 
Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, ul. Czerwonego KrzyŜa 29 

a) dom (przeniesiony z ul. Nadstawnej), drewniany, 2 połowa XIX w. 
b) spichlerz, drewniany, 2 połowa XIX w. 
c) dwa jazy na rzece Biała Łada, drewniane 1932 r. 
d) most na rzece Biała Łada, drewniany 1932 r. 
4).Zespół klasztorny o.o. Franciszkanów (ob. własność parafii) - Puszcza Solska: 
a) kościół parafialny p. w. Marii Magdaleny (nowy - na miejscu dawnego z 1644), 

murowany 1921 - 1928, arch. Jerzy Siennicki 
b) klasztor - nr rej. A/74/288 od r. 1864 plebania, murowana ok. 1778, częściowo 

zniszczony poŜarem w 1794, remontowany i przebudowane skrzydła na kościół 1794 - 
1796 
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c) kaplica p. w. św. Marii Magdaleny nr rej - A/72/286, murowana, po r. 1794, gruntownie 
remontowana w r. 1856, z otaczjącym drzewostanem 

d) brama - dzwonnica - nr rej. A/73/287 murowana - 2 połowa XVIII w., przebudowana 1 
połowa XIX w. 

5).Zagroda sitarska - nr rej. A/110/373 (obecnie: Oddział Muzeum Rzemiosł Ludowych w 
Biłgoraju) ul. Nadstawna 50 

a) dom drewniany - 1810 r. 
b) spichlerz drewniany, 1 połowa XIX w. 
c) wozownia drewniana, 1 połowa XIX w. 
d) budynek gospodarczy, drewniany, 1 połowa XIX w. 
e) brama z furtką - drewniana 1 ćw. XX w. 
6).Pozostałości parku dworskiego - RoŜnówka zał. 1820 r., nr rej A/286 
7).Dawny cmentarz unicki - nr rej. A/173 ob. Lapidarium 
8).Cmentarz rzymsko - katolicki nr rej. A/331 
9).Dawny cmentarz Ŝydowski nr rej. - A/482 
Obiekty w "Katalogu zabytków architektury i budownictwa - woj. zamojskie" - ODZ 
1991 r. (poza rejestrowymi)  
10).Dawny Urząd Powiatowy - ul. T. Kościuszki 48 murowany, 1880 r., nadbudowa piętra 

1916 r. 
11).Domy murowane przy ul. T. Kościuszki 
 nr 82 - murowany 1930 r. 
 nr 84 - murowany 1932 r. 
12).Dom murowany przy ul. T. Kościuszki 67 (97) lata 30-te XX w. (dawny Bank) 
13).Dawny Magistrat - przy ul. T. Kościuszki 28 drewniany, początek XX w. 
14).Dom murowany - przy ul. Długiej 1, 1920 r. 
15).Stanowisko archeologiczne - wielokulturowa osada 1100 r. p.n.e. - XIII w. 
Obiekty o wysokich walorach kulturowych (bez statusu zabytku) 
16).Budynek murowany d. elektrowni 
17).Zabudowa drewniana - ul. M. Kopernika 
18).Zespół zabudowy drewnianej wzdłuŜ ul. Czerwonego KrzyŜa 
19).Zabudowa drewniana - ul. Pojaska 
20).Zabudowa drewniana - ul. T. Kościuszki 
21).Zabudowa drewniana - ul. 3-go Maja 
22).Pozostałości zabudowy drewnianej - ul. Ogrodowa 
23).Biłgorajski Dom Kultury, murowany ok. 1950 r. 
24).Wschodnia pierzeja Placu Wolności 

1.3.3. Analiza krajobrazowa 

• Rozwój urbanistyczny Biłgoraja uwarunkowany był fizjografią tego obszaru. Bagnista 
dolina Łady, otoczona lasami - zdecydowała o pasmowym układzie miasta, 
rozciągającym się wzdłuŜ biegu rzeki. Jego główną osią, wyznaczającą jednocześnie 
zasadniczy kierunek rozwoju przestrzennego był trakt z Tarnogrodu (i Rzeszowa) na 
północ w stronę Goraja (i Lublina), który krzyŜował się tu z drogą na zachód do 
Krzeszowa (i Krakowa) i na północny - wschód - do Zamościa. 

• Dolina rzeki z szeroko ciągnącymi się łąkami nadrzecznymi i kępami zadrzewień jest 
malowniczym akcentem w pejzaŜu miasta. 

• Główne ciągi uliczne (ob. ul. T. Kościuszki i ul. Nadstawna) dostosowując się do 
warunków terenowych ułoŜyły się na osi północ - południe - równolegle do rzeki. 



 22 

Uliczki poprzeczne: ob. ul. Lubelska, ul. Stawiska, ob. ul. J. Dąbrowskiego, ob. ul. 
Czerwonego KrzyŜa, ul. Pojaska prowadzące prostopadle do rzeki są otwarciami miasta 
na dolinę rzeczną. 

• Południową granicę miasta tworzy dolina Czarnej Łady, nad którą (w rejonie 
skrzyŜowania ul. T. Kościuszki  z ul. Tarnogrodzką) góruje b. zespół klasztorny o.o. 
Franciszkanów - ob. kościół parafialny p. w. św. Marii Magdaleny - stanowiący 
południową dominantę sylwety miasta. Jego północną przeciwwagą jest kościół 
p. w. Wniebowzięcia NMP. 

• Zabudowa miasta - zarówno historyczna jak i współczesna nie wytworzyła innych 
dominant przestrzennych. W krajobrazie urbanistycznym wyraźnie rysuje się część 
historyczna - (Śródmieście wyciągnięte pasmowo na osi północ - południe) na tle 
znacznie większych obszarowo otaczających ją terenów zabudowy przewaŜnie 
jednorodzinnej. Wschodnia część miasta skomponowana jest na prostopadłych do osi 
głównej uliczkach wyznaczających względnie regularne pasma zabudowy. 

• Część zachodnia - "za rzeką" (na prawym jej brzegu) ma kompozycję urbanistyczną nie 
wiąŜącą się z układem Śródmieścia. 

1.3.3. Waloryzacja obszarów, konflikty i zagroŜenia 
• Na obszarze Biłgoraja prawie nie zachowały się (poza małymi, pojedynczymi 

enklawami) większe skupiska zabudowy historycznej. W miejsce "wykruszającej się" 
zabudowy drewnianej pojawiała się murowana - budowana wg innych kanonów. 
JednakŜe, pomimo wymiany tkanki architektonicznej Śródmieścia miasto zachowało 
charakter harmonijny, o wyraźnej toŜsamości. 

• Współczesna zabudowa (pojawiająca się od połowy lat 60-tych) w wielu fragmentach 
miasta (Plac Wolności, wschodnia pierzeja ul. T. Kościuszki) mimo całkiem odmiennej 
formy architektonicznej, układem urbanistycznym nawiązuje do rozplanowań 
historycznych lub dosłownie je powiela. 

• Pewnego rodzaju dysharmonię z historycznym krajobrazem miasta stanowi osiedle 
mieszkaniowe pomiędzy Białą Ładą a ul. Nadstawną. Szczególnie mocno jest to 
zauwaŜalne przy zabytkowej zagrodzie sitarskiej (stanowiącej obiekt muzealny) 
otoczonej "blokami" mieszkaniowymi. 

• Elementem dysharmonijnym są "wiązki" sieci (i słupów) energetycznych okalających 
miasto. Stanowią one negatywne komponenty krajobrazu podmiejskiego i źle wpisują 
się w szerokie panoramy miasta. 

• Współczesne elementy struktury i infrastruktury miejskiej komponowane bez szerokich 
analiz korelacji ich z obszarami i obiektami historycznymi stanowią wyraźne kolizje 
przestrzenne i są zagroŜeniem dla toŜsamości miasta. Do takich elementów, oprócz 
wspomnianych wcześniej naleŜą: 

 przegęszczone (budowane z zachowaniem minimalnych odległości) zespoły 
zabudowy jednorodzinnej, lokalizowane wg nowych parcelacji, bez zachowania 
dawnych podziałów własności terenu, 

 współczesne formy architektoniczne wielu obiektów, które w Ŝadnym elemencie nie 
nawiązują do tradycyjnych kanonów "domów biłgorajskich"(a ten typ zabudowy jest 
jednym z najistotniejszych elementów toŜsamości miasta, opisywanych w literaturze 
fachowej od połowy XIX w.). 



 23 

1.4. Układ komunikacyjny 
W obszarze miasta funkcjonują systemy transportu kolejowego oraz drogowego. 

1.4.1. System kolejowy 
W północnej części miasta przebiegają dwie linie kolejowe na wspólnym torowisku; linia 
normalnotorowa relacji Zamość – Zwierzyniec – Nisko oraz linia szerokotorowa 
tzw. “hutniczo–siarkowa”. Przy ul. Dworcowej zlokalizowana jest stacja wraz z urządzeniami 
obsługi technicznej i handlowej. Linie kolejowe krzyŜują się z drogami w jednym poziomie, 
za wyjątkiem drogi krajowej nr 835, która przebiega wiaduktem nad liniami kolejowymi. 
1.4.2. System drogowy 

Powiązania zewnętrzne 
Miasto Biłgoraj leŜy na skrzyŜowaniu dwóch ciągów o charakterze międzyregionalnym 
i regionalnym. Są nimi: 

- droga krajowa nr 835 relacji Lublin – Przemyśl,  
- droga krajowa nr 858 relacji Zamość – Krzeszów (Nisko). 

Ponadto w obszarze miasta rozpoczyna się kilka dróg wojewódzkich oraz gminnych, 
tworzących powiązania z  miejscowościami w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. 
NajwaŜniejszymi relacjami ruchu tranzytowego są relacje Lublin – Przemyśl oraz Zamość – 
Przemyśl. 

Podstawowy układ drogowy miasta  
Podstawowy układ drogowy miasta składa się z dwóch ciągów podłuŜnych zbiegających się 
w południowej części miasta (układ przypominający literę “Y”) poprzecinanych elementami 
poprzecznymi. Ciągi południkowe to: 

- ul. Stefana Batorego, 
- ul. Zamojska i ul. Kościuszki 
- ul. Tarnogrodzka 

Elementy poprzeczne układu to: 
- ul. Lubelska w części północnej, 
- ul. Krzeszowska w części południowej. 

W obrębie układu podstawowego realizuje się prawie cały ruch tranzytowy wykorzystujący 
drogi krajowe. Pod względem technicznym (szerokości w liniach rozgraniczających, 
szerokości jezdni) zadowalające parametry ma jedynie ul. S. Batorego, przebiegająca 
częściowo w przekroju drogowym a częściowo w ulicznym. Pozostałe podstawowe ciągi 
drogowe, ukształtowane historycznie mają gorsze parametry techniczne. 

Układ uzupełniający 
Układ uzupełniający tworzą ulice zaliczane do kategorii dróg wojewódzkich. Są nimi: 

- Ciąg ulic: Polna, Włosiankarska, Sikorskiego, Komorowskiego, RóŜnówka 
Stawy.  

- Ciąg ulic: Nadstawna, Moniuszki i dalej do wsi Gromada (droga nr 48506) 
połączenie z drogą krajową 835 poza granicami miasta. 

- Ul. Poniatowskiego, obecnie i w przyszłosci realizowane fragmenty mogą z niej 
uczynić istotny element układu drogowego miasta. 

- Ul. 11 Listopada (przewidywane przedłuŜenie przez ścisłe śródmieście do ul. 
Lubelskiej, skutki j.w.). 

- Ul. Motorowa (wylot na drogę woj. 48512 w kierunku Tomaszowa). 
- UL. Droga Straceń (wylot na drogę woj. 48507 w kierunku Rap Dylewskich). 
- Droga przebiegająca po zachodniej granicy miasta (48515) , w kierunku 

południowym do wsi Dereźnia, a w kierunku północnym do drogi 48502 – 
Janów Lubelski). 
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Układ uzupełniający częściowo wspiera układ podstawowy (szczególnie na kierunku 
południkowym) lecz przede wszystkim pełni funkcje obsługi. Pozostałe ulice mają 
charakter lokalny i dojazdowy obsługując przylegające do nich tereny. 
Ocena układu drogowego 
Układ podstawowy charakteryzuje się znacznym wymieszaniem funkcji. Jedynym odcinkiem 
mającym charakter tranzytowy jest ulica S. Batorego, będąca w zamyśle obwodnicą miasta. 
Traci ona swój charakter na skutek zainwestowania obszarów obustronnie przyległych i do 
funkcji czysto tranzytowych dochodzą funkcje obsługi, charakterystyczne dla ulic zbiorczych. 
Obwodnicowy charakter jest zuboŜony na skutek nie zrealizowania ostatniego, południowego 
odcinka włączającego się do ul. Tarnogrodzkiej (południowy wylot drogi krajowej nr 835). 
Ulica ta “utyka” w ul. Krzeszowskiej, która z kolei kończy się skrzyŜowaniem z ulicami 
Kościuszki i Tarnogrodzkiej, bez kontynuacji w kierunku wschodnim. 
Pozostałe elementy układu podstawowego oprócz funkcji tranzytowych pełnią rolę 
bezpośredniej obsługi terenów intensywnie zagospodarowanych, czego szczególnym 
przykładem jest ulica Kościuszki, będąca skupiskiem róŜnego rodzaju usług a tym samym 
generatorem kolizji (ruchu pieszego, parkowania, zaopatrzenia itp.). Z punktu widzenia 
sprawności i bezpieczeństwa ruchu jest to sytuacja niekorzystna. Wymiana ruchu pomiędzy 
relacjami tranzytowymi odbywa się na skrzyŜowaniach  na ogół nie przystosowanych do tego 
typu zadań. 
Układ uzupełniający częściowo wspiera układ podstawowy w jego tranzytowej i zbiorczej roli 
(szczególnie na kierunku południkowym) lecz przede wszystkim pełni funkcję obsługi 
obszarów przyległych. Z dostarczonych dokumentów wynika, Ŝe prowadzonych jest szereg 
inwestycji usprawniających funkcjonowanie układu komunikacyjnego i odbarczających 
główne ciągi tranzytowe. Są to przede wszystkim odcinki naleŜące do kategorii dróg 
wojewódzkich; Al. 400–Lecia, ul. 11 Listopada i ul. Poniatowskiego. 

1.5. Systemy infrastruktury technicznej 
1.5.1. Zaopatrzenie w wodę 
Na obszarze miasta funkcjonują jeszcze trzy sposoby zaopatrzenia w wodę bazujące na 
wykorzystaniu: 
- urządzeń źródłowych i przesyłowych komunalnego systemu wodociągowego, 
- lokalnych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenach zakładów  
  produkcyjnych, 
- lokalnych studni kopanych  znajdujących się na terenach rozproszonej zabudowy 
  zagrodowej i jednorodzinnej połoŜonej poza zasięgiem obsługi wodociągu 
  komunalnego. 
Zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego 
Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu miasta w wodę posiada wodociąg komunalny  
zasilany z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w dolinie rzeki Biała Łada przy 
ul. Targowej. Aktualnie ujęcie to posiada dziesięć studni głębinowych a zasoby 
eksploatacyjne tego ujęcia zatwierdzone w kat. B wynoszą: 7683 m3/d oraz 370 m3/h. 
Maksymalny dobowy pobór wody z tego ujęcia wynosi aktualnie 4600 m3/d i stanowi 60 % 
zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia. 
Ujęcie to posiada dokumentację określającą zasięg stref ochronnych opracowaną zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 
listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wodnych 
/Dz.U. Nr 16 z dnia 16.12.1991 r./. 
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Na podstawie w/w dokumentacji Urząd Wojewódzki w Zamościu wydał decyzję Nr OS-
6210/4/97 z dnia 4,04,1997 r. ustanawiającą strefy ochrony  bezpośredniej i strefy ochrony 
pośredniej dla w/w ujęcia. 
Aktualnie ujęcie to jest podstawowym źródłem zasilania miejskiego systemu wodociągowego. 
Miasto posiada dokumentację hydrogeologiczną opracowaną dla nowego ujęcia wody tzw., 
„Okrągłe” zlokalizowanego w dolinie rzeki Czarna Łada na terenach miejskich i gminy 
Biłgoraj (połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy miasta). 
Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji projektowej w roku 1989 
rozpoczęto zagospodarowanie trzech odwiertów tego ujęcia. Prace te nie zostały dotychczas 
zakończone. 
Miasto Biłgoraj charakteryzuje się dość dynamicznym rozwojem miejskiego systemu 
wodociągowego. Na przestrzeni około 35 letniego okresu rozwoju system wodociągowy 
rozszerzał sukcesywnie swój zasięg obsługi obejmując nim coraz większy procent ogólnej 
liczby mieszkańców. W roku 1990 długość sieci ulicznej wynosiła juŜ 46,7 km i 
zabezpieczała dostawę wody dla około 80 % mieszkańców miasta. Ogólna liczba przyłączy 
wodociągowych  do budynków mieszkalnictwa i usług wynosiła około 1700. 
W latach 1990-1993 udział procentowy ludności  obsługiwanej siecią wodociągową wzrósł z 
80-90 % a  ilość przyłączy do budynków mieszkalnych przekroczyła liczbę 2000. Długość 
sieci ulicznej wzrosła w tym czasie do 53 km. Natomiast długość tej sieci łącznie z 
przyłączami wyniosła juŜ 80 km. Na koniec roku 1995 sieć uliczna osiągnęła długość około 
69 km i objęła swoim zasięgiem obsługi ponad 97 % ogólnej liczby mieszkańców. Ilość 
przyłączy do budynków mieszkalnych przekroczyła liczbę 2550. 
Sieć uliczna posiada średnicę od  0 80 mm do 0 300 mm. Ponad 70 % ogólnej długości sieci 
wykonanej jest z rur Ŝeliwnych, natomiast około 25 % długości stanowi sieć z rur 
azbestocementowych. W ostatnich latach nowa sieć wodociągowa wykonywana jest 
przewaŜnie z rur PCW i PE. 
Aktualnie wskaźnik jednostkowy długości rozdzielczej sieci wodociągowej w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie Ws = 2,47 m/M. 
Dynamika rozwoju komunalnego systemu wodociągowego na przestrzeni ostatnich lat  
Przedstawiała się następująco: 

Wyszczególnienie Długość sieci ulicznej 
km 

Liczba przyłączy do 
bud. mieszkalnych 

Procent ludności        
obsługiwanej systemem 

1990 46,7 1700 80 
1993 53,0 2000 90 
1995 69,0 2550 97 

Obecnie miasto liczy około 26300 mieszkańców. Miejska sieć wodociąowa obsługuje około 
97 % ogólnej liczby mieszkańców. 
Aktualny pobór wody na poszczególne cele z wodociągu komunalnego przedstawia się 
następująco: 
- bytowo gospodarcze mieszkańców                2675 m3/d 
- produkcyjne                                                    200 m3/d 
- inne (usługi cele ogólnokomunalne)                690 m3/d 
-------------------------------------------------------------------- 
Razem pobór średniodobowy                        3565 m3/d 
Wskaźniki jednostkowe poboru wody z sieci wodociągowej na poszczególne celew 
przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtują się następująco: 
- wskaźnik poboru bytowo-gospodarczego mieszkańców 
   Wbg =  101.7 dm3/M.d. 
- wskaźnik poboru na potrzeby produkcyjne 
   Wp = 7.6 dm3/M.d. 
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- wskaźnik poboru  na cele inne (usługi i potrzeby ogólnokomunalne) 
   Wi = 26.2 dm3/M.d. 
Wskaźnik ogólny średniego poboru dobowego z wodociągu komunalnego kształtuje się na 
poziomie: 
Wdśr = 135,6 dm3/M.d. 
Natomiast wskaźnik jednostkowy ogólnego poboru wody w dobie maksymalnej wynosi: 
Wdmax = 174,9 dm3/M.d. 
Wskaźniki  jednostkowego ogólnego poboru wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
korzystającego z wodociągu aktualnie wynoszą: 
Wdœr = 139.8 dm3/M.d. 
Wd max = 180,3 dm3/M.d. 
Zestawienie średniego dobowego poboru wody z wodociągu komunalnego i wskaźników 
jednostkowych: 

Lp Pobór wody na cele Pobór średni 
[m3/d] 

Wskaźnik jednostkowy 
[m3/M.d] 

Udział [%] 

1. Bytowo gospodarcze mieszkańców 2675 101,7 75,0 
2. Produkcyjne 200 7,6 5,6 
3. Pozostałe 690 26,2 19,4 
4. Razem: 3565 135,5 100,0 
Inne źródła zaopatrzenia w wodę 
Na terenach zainwestowania miejskiego znajdujących się poza zasięgiem obsługi miejskiego 
systemu wodociągowego zaopatrzenie w wodę realizowane jest z indywidualnych ujęć 
własnych. Tym sposobem realizowane jest zaopatrzenie w wodę głównie na terenach 
rozproszonej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. 
Ponadto z własnych ujęć wód podziemnych realizowane jest zaopatrzenie w wodę trzech 
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych przy ulicy Krzeszowskiej - ZPDz. Mewa, ZNTK i 
ZEC .- ciepłownia. 
Roczny pobór wody podziemnej z ujęć własnych przez w/w zakłady w roku 1995 kształtował 
się na poziomie Qr = 123000 m3/rok 
Natomiast pobór wody średniodobowy w tych zakładach wynosił: 
Qdśr = 337 m3/dobę.    
Zestawienie średniego ogólnego poboru wody w mieście i wskaźników jednostkowych 
Lp. Pobór wody na cele Pobór średni   [m3/d]                 Wskaźnik jednostkowy [m3/M.d]  Udział % 
1. Bytowo gospodarcze 

mieszkańców 
2746 104,4 69,1 

2. Produkcyjne 537 20,4 13,5 
3. Pozostałe 690 26,2 17,4 
4. Ogółem: 3973 151,0 100,0 
Zestawienie średniego ogólnego poboru wody w mieście i wskaźników jednostkowych dla 
okresu perspektywicznego (34 000 M) 
Lp. Pobór wody na cele Pobór średni [m3/d]                 Wskaźnik jednostkowy [m3/M.d] Udział % 
1. Bytowo gospodarcze 

mieszkańców 
5440 160 76,2 

2. Produkcyjne 680 20 9,5 
3. Pozostałe 1020 30 14,3 
4. Ogółem: 7140 210 100,0 
Pobór maksymalny dobowy wyniesie:              9280 m3/d 
Zasoby dyspozycyjne ujęć: 
 - Ujęcie komunalne                               7683 m3/d 
 - Ujęcie „Okrągłe”                                3624 m3/d 
 - Ujęcia własne zakładów                        337 m3/d 
Razem zasoby dyspozycyjne:                           11644 m3/d 
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Rezerwa zasobów dyspozycyjnych                    2364 m3/d  - co stanowi ok.25 % planowanego 
poboru wody z ujęć w okresie perspektywicznym. 

1.5.2. Kanalizacja sanitarna 
Miasto Biłgoraj posiada rozdzielczy system kanalizacji miejskiej. Ścieki sanitarne z obszaru 
miasta odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej na centralną oczyszczalnię ścieków 
zlokalizowaną w południowej części miasta. Oczyszczalnia ta oddana została do eksploatacji 
w roku 1972 i dysponowała wóWczas przepustowością średnią - 3000 m3/dobę oraz 
maksymalną  
- 3554 m3/dobę. W latach 1985 do 1990 kontynuowane były prace modernizacyjne, w wyniku 
których zwiększyła się skuteczność oczyszczania umoŜliwiająca redukcję: 
 - 66% BZT5 
 - 57% CHZT 
 - 72% zawiesiny ogólnej 
Taka sprawność oczyszczania okazała się jednak niewystarczająca dla uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. W związku z tym w roku 1990 Zarząd Miasta i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podjęły decyzję o konieczności dalszej rozbudowy i 
modernizacji tej oczyszczalni zmierzającej do ograniczenia ilości zanieczyszczeń w ściekach 
oczyszczanych do wartości określonych w Dz.U..Nr 116 z dnia 16.12. 1991 r. co 
warunkowało moŜliwość uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków do odbiornika. W ramach tej modernizacji wymienione zostały mn. 
złoŜa biologiczne, zastosowane wkładki laminarne, wprowadzone wspomaganie chemiczne 
oraz pompowanie recyrkulatu i osadu z otwartym basenem fermentacyjnym.  
Prace projektowe nad dalszą modernizacją i rozbudową tej oczyszczalni prowadzi aktualnie 
„EKOPROJEKT” w Lublinie. Zgodnie z opracowywaną i wdraŜaną dokumentacją projektową 
oczyszczalnia po modernizacji zwiększy swoją przepustowość do wielkości 8000 -10000 
m3/dobę. Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi około 5000 m3/dobę. 
Układ przesyłowy systemu kanalizacji sanitarnej jest sukcesywnie rozbudowywany. W roku 
1990 długość sieci ulicznej wynosiła 19,2 km a system obsługiwał około 40 % ogólnej liczby 
mieszkańców. Do końca roku 1993 długość sieci wzrosła do 24 km a udział mieszkańców 
objętych obsługą tego systemu wzrósł do wielkości 50 %. Na koniec roku 1995 długość sieci 
wynosiła juŜ 28 km natomiast procentowy udział ludności obsługiwanej przez system 
osiągnął poziom 73,7 %.  
Dynamikę rozwoju układu przesyłowego systemu kanalizacji sanitarnej w mieście na 
przestrzeni ostatnich lat charakteryzuje poniŜsza tabela: 

Wyszczególnienie Długość sieci ulicznej 
km 

Liczba przyłączy do 
bud. mieszkalnych 

Procent ludności 
obsługiwanej systemem 

1990 19,2  40,0 
1993 24,0  50,0 
1995 28,1 885 73,7 
Generalnie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej pracuje w układzie grawitacyjnym. Wyjątek 
stanowią dwa fragmenty układu sieciowego znajdujące się w południowej i północnej części 
miasta, które współpracują z pompowniami P2 i P1. PrzewaŜająca część obszaru 
zainwestowania miejskiego jest obsługiwana miejskim systemem kanalizacji sanitarnej. Poza 
zasięgiem obsługi tego systemu znajduje się jeszcze znaczna część terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej połoŜonych w północno - zachodniej, północnej, 
wschodniej i południowej części miasta. Poza zasięgiem systemu miejskiego kanalizacji są 
takŜe niektóre zakłady produkcyjne zlokalizowane w północno - wschodniej i południowej 
części miasta , które dysponują własnymi lokalnymi systemami kanalizacyjnymi z 
oczyszczalniami. Są to następujące zakłady: 
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- Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska odprowadzająca oczyszczone ścieki w 
ilości 4300 m3/rok do rzeki Czarnej Łady (zakład w upadłości), 
- Przedsiębiorstwo Budownictwa InŜynieryjno Drogowego odprowadzające ścieki po 
oczyszczeniu mechaniczno-biologicznym do rzeki Próchnicy w ilości 10330 m3/rok, 
- Biłgorajska Fabryka Mebli „BIFAM” sp.zoo odprowadzająca ścieki po oczyszczaniu 
mechaniczno-biologicznym do ziemi w ilości 2403 m3/rok, 
- Nadleśnictwo Biłgoraj odprowadzające ścieki po oczyszczaniu mechaniczno-biologicznym 
do ziemi w ilości 14746 m3/rok. 
Łączna ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z tych zakładów wynosi 31779 m3/rok co 
stanowi około 2 % ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię komunalną. 
Na terenach w północno - wschodniej części miasta przygotowywana jest aktualnie realizacja 
próŜniowego układu kanalizacji sanitarnej, który odprowadzał będzie ścieki sanitarne do 
istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada. Głównym ciągiem  
przesyłowym miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej jest kolektor o średnicy φ 0,50 - φ 0,80 
m przebiegający wzdłuŜ doliny rzeki Białej Łady po jej stronie wschodniej. Na kolektorze tym 
w rejonie ul. Lubelskiej znajduje się przepompownia ścieków P1. Kolektor ten zbiera ścieki 
sanitarne z sieci ulicznej obsługującej obszar zainwestowania miejskiego znajdującego się we 
wschodniej części zlewni rzeki Białej Łady. W dolnym odcinku tego kolektora  (w rejonie 
ul.M Skłodowskiej) podłączony jest kolektor o średnicy φ 0,50 m obsługujący tereny 
zainwestowania miejskiego połoŜone w zlewni znajdującej się po zachodniej stronie rzeki 
Białej Łady. Główny ciąg tego kolektora przebiega wzdłuŜ ul. S Batorego. Tereny 
przemysłowe znajdujące się w południowo - zachodniej części miasta obsługiwane są 
odrębnym kolektorem o średnicy φ 0,40 m przebiegającym wzdłuŜ ul. Krzeszowskiej, który 
współpracuje z przepompownią P2. Scieki z tego układu kierowane są w pobliŜu oczyszczalni 
komunalnej do głównego kolektora dopływowego o średnicy φ 0,80 m. 
Ogólna ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z oczyszczalni na obszarze miasta: 

Wyszczególnienie Aktualna ilość ścieków 
m3/d 

Perspektywiczna ilość ścieków 
m3/d 

Oczyszczalnia komunalna 5000 8150 
Oczyszczalnie zakładowe 87 87 
Razem: 5087 8237 
Przepustowość oczyszczalni komunalnej po zakończeniu prowadzonej modernizacji będzie 
wynosiła Qo =  8000 - 10000 m3/dobę. Pozwoli to na ewentualne wyłączenie z eksploatacji 
oczyszczalni zakładowych. 
1.5.3. Kanalizacja deszczowa  
System kanalizacji deszczowej posiada znacznie mniejszy zasięg w porównaniu do układu 
kanalizacji sanitarnej. Ze względu na zróŜnicowane ukształtowanie wysokościowe terenów na 
obszarze zainwestowania miejskiego funkcjonuje aktualnie szereg niezaleŜnych układów sieciowych 
kanalizacji deszczowej. Większość tych układów odprowadza wody opadowe ze swoich zlewni do 
rzeki Białej Łady. Największy kolektor deszczowy obsługujący tereny znajdujące się po zachodniej 
stronie rzeki Białej Łady posiada średnicę φ 0,40 - 1,60 m i przebiega wzdłuŜ ul. S Batorego. Na 
obszarze tym funkcjonują takŜe dwa mniejsze kanały lokalne odprowadzające wody opadowe do tej 
rzeki. Znacznie większa ilość odrębnych  układów kanalizacji deszczowej funkcjonuje na terenach 
zainwestowania miejskiego znajdujących się po wschodniej stronie rzeki Białej Łady. Jeden z takich 
układów odwadnia  północną część miasta poprzez kanał o średnicy φ 0,60 - 0,80m w ul. Moniuszki. 
Środkowa część obszaru zainwestowania miejskiego znajdującego się po tej stronie rzeki 
odwadniana jest czterema odrębnymi kanałami o średnicach φ 0,40 m, φ 0,50 m i φ 0,80 m. 
Południowo - zachodnia część miasta obejmująca tereny po północnej stronie ul. Krzeszowskiej 
odwadniana jest przez trzy kanały, jeden o średnicy φ 0,30 i dwa o średnicach φ 0,60 m. Na terenach 
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zainwestowania miejskiego znajdujących się w zlewni rzeki Czarnej Łady Funkcjonują trzy układy 
kanalizacji deszczowej. Największy z nich obsługujący środkową część zlewni posiada kolektor o 
średnicy φ 0,40 - 0,60 m przebiegający w ciągach ulic Kościuszki i Tarnogrodzkiej. 
Dwa dalsze układy odwadniają tereny przemysłowe znajdujące się w zachodniej i wschodniej części 
obszaru tej zlewni. Główne kanały odpływowe tych układów posiadają średnicę φ 1,0m i φ 0,60m. 
Wszystkie omówione układy kanalizacji deszczowej nie posiadają urządzeń do podczyszczania wód 
opadowych.  

1.5.4. Ciepłownictwo 
Aktualnie gospodarka cieplna miasta Biłgoraja oparta jest na wykorzystaniu miejskiego systemu 
ciepłowniczego zasilanego z centralnej ciepłowni parowo-wodnej usytuowanej na terenie ZNTK oraz 
na bardzo licznych lokalnych kotłowniach niskoparametrowych opalanych węglem lub koksem a 
ostatnio coraz częściej gazem ziemnym. Obecnie na terenie miasta jest eksploatowanych 109 
kotłowni lokalnych z kotłami wodnymi i parowymi o łącznej mocy około 127 MW, które w 
zdecydowanej większości nie posiadają urządzeń do oczyszczania spalin. Wyjątek stanowią jedynie 
lokalne kotłownie ośmiu zakładów produkcyjnych, w których zainstalowane są urządzenia do 
odpylania spalin. W celu wyeliminowania  uciąŜliwości lokalnych kotłowni przewiduje się ich 
sukcesywną przebudowę na węzły ciepłownicze lub kotłownie gazowe. W ostatnim czasie 
zrealizowane zostały cztery kotłownie gazowe usytuowane w budynkach: banku przy ul. Ogrodowej, 
Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki, szkoły przy ul Długiej oraz mieszkalnym przy ul. 
Zamojskiej. Głównym źródłem zasilającym miejską sieć ciepłowniczą jest ciepłownia C1 spełniająca 
funkcje ciepłowni rejonowej. Jest to ciepłownia parowo-wodna zlokalizowana na terenie ZNTK przy 
ul. Krzeszowskiej. Ciepłownia ta zrealizowana została w roku 1973 i wyposaŜona w cztery kotły 
wodne WLM-5/1 o łącznej wydajności cieplnej 23,2 MW oraz dwa kotły parowe PLM-2,5 o mocy 
5,8 MW. Łączna moc cieplna tego źródła wynosiła 29,0 MW. W roku 1982 w ciepłowni 
dobudowano dodatkowy kocioł wodny WR-10 - 011 o wydajności 11,6 MW. Aktualna moc cieplna 
tego źródła w wynosi 34,8 MW w części wodnej i 5,8 MW w części parowej. Łączna wydajność 
cieplna lokalnych kotłowni wodnych wynosi 97,5 MW natomiast kotłowni parowych 29,4 MW. 
Zapotrzebowanie ciepła z tych źródeł wynosi 69,7 MW w wodzie i 16,8 MW w parze. 

Główny ciąg sieci wysokoparametrowej wodnej wychodzącej z ciepłowni C1 posiada średnicę 2 x φ 
300mm i 2 x φ 250mm i przebiega w kierunku śródmieścia wzdłuŜ ulic Sienkiewicza i Kościuszki . 
Główny ciąg sieci parowej wychodzącej z ciepłowni posiada średnicę przewodu parowego φ 125 mm 
i średnicę przewodu kondensatu φ 65mm. Sieć ta przebiega wzdłuŜ ul. Krzeszowskiej i obsługuje 
tereny zainwestowane pod funkcje przemysłowe. Poza omówionymi ciągami sieci głównej na 
obszarze miasta funkcjonuje szereg  lokalnych sieci niskoparametrowych zasilanych z lokalnych 
kotłowni i doprowadzających ciepło do pobliskich budynków. Ze względu na uciąŜliwość tych 
kotłowni dla środowiska naleŜy dąŜyć do ich przebudowy na węzły ciepłownicze lub przebudowy na 
kotłownie gazowe jeśli ich lokalizacja  jest oddalona od istniejących lub projektowanych ciągów  
sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. Aktualnie miejski system ciepłowniczy obsługuje 33 % 
ogólnej ilości zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej. Zestawienie zapotrzebowania ciepła 
i mocy dla powyŜszych urządzeń źródłowych przedstawia się następująco: 

Źródła ciepła Moc cieplna źródeł [MW] Max pobór mocy [MW] Stopień wykorzystania [%] 
Kotłownie lokalne 126,9 86,5 68,2 
kotły wodne 97,5 69,7 71,5 
kotły parowe 29,4 16,8 57,1 
Ciepłownia centralna 40,6 28,9 71,2 
kotły wodne 34,8 23,1 66,4 
kotły parowe 5,8 5,8 100,0 
Razem: 167,5 115,4 68,9 
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Moc źródeł centralnych: 
Ciepłownia centralna                               - 40,6 MW 
Spalarnia PTH - BRW                             - 10,0 MW 
Razem:                                                    - 50,6 MW 
Moc cieplna kotłowni lokalnych kwalifikujących się do przebudowy na paliwo gazowe lub 
olej kształtuje się aktualnie na poziomie:  115,4 - 50,6 = 64,8 MW a po uwzględnieniu 
potrzeb rozwoju miasta w perspektywie osiągnie poziom około 100 MW. 
1.5.5. Gazyfikacja 
Gazyfikacja miasta Biłgoraja rozpoczęta została w latach 1990 - 1993 kiedy to podjęto 
równoczesną realizację dosyłowej sieci wysokopręŜnej ze stacją redukcyjną pierwszego 
stopnia zlokalizowaną w północnej części miasta oraz gazowych sieci średniopręŜnych i 
niskopręŜnych na terenie miasta. Stacja redukcyjna pierwszego stopnia posiada 
przepustowość 6000 Nm3 / h. Roczny pobór gazu ziemnego z w/w stacji wynosi aktualnie 
2472000 Nm3.  Od stacji tej w kierunku śródmieścia wybudowany został główny ciąg sieci 
średniopręŜnej  o średnicy φ 200mm, którego trasa przebiega wzdłuŜ ulic Janowskiej i 
Lubelskiej. Dalsze główne ciągi sieci średniopręŜnej poprowadzone zostały wzdłuŜ ul. 
Zielonej, Zamojskiej i Monte Cassino. W roku 1995 miasto posiadało juŜ sieć uliczną o 
długości około 50 km  
i zgazyfikowane było w 47 procentach. Aktualnie miasto posiada juŜ blisko 70 km sieci 
ulicznej i zgazyfikowane jest w około 70 procentach.. Większość obszaru objęta jest 
bezpośrednim zasięgiem obsługi sieci gazowej średniopręŜnej. Wyjątek stanowi głównie 
zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej usytuowany w rejonie ul. Nadstawnej, który 
zaopatrywany jest w gaz z lokalnego układu sieci niskopręŜnej zasilanego ze stacji 
redukcyjnej drugiego stopnia zlokalizowanej w rejonie ul. Stawiska.  
Stacja ta posiada przepustowość 1600 Nm3/ h. 
1.5.6. Gospodarka odpadami 
Miasto Biłgoraj posiada zorganizowany system usuwania i składowania odpadów 
komunalnych. Centralne wysypisko odpadów znajduje się poza granicami miasta, w rejonie 
miejscowości Korczów, połoŜonej na południowy wschód od miast Biłgoraja.  Powierzchnia 
składowiska odpadów wynosi 9,71 ha natomiast jego chłonność 200 tys. m3. Wysypisko 
posiada uregulowany stan prawny to jest na mocy decyzji Zarządu Gminy Biłgoraj z dnia 
12.02.1993 r  nr R-8224/7/93 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Biłgoraju nabyło prawo uŜytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 9,71,ha. W ciągu 
roku na wysypisko jest wywoŜonych około 19 tys. m3 odpadów. Wysypisko jest obiektem 
dobrze zorganizowanym i w pełni urządzonym przeznaczonym pod składowanie nieczystości 
stałych gospodarczo-bytowych z moŜliwością przyjmowania nieczystości przemysłowych 
(niebezpiecznych) po zakończeniu budowy lagun osadowych. Całość terenu składowiska 
podzielona jest na dwa etapy eksploatacyjne. Na terenie składowiska znajdują się obiekty 
trwałe tj. zaplecze warsztatowo-socjalne, urządzone drogi dojazdowe, zbiornik na wodę do 
celów p.poŜarowych, myjnia do mycia kontenerów oraz stróŜówka. Teren jest w całości 
ogrodzony.   

1.5.7. Elektroenergetyka  
Sieć zasilająca 110 kV 
Na terenie miasta Biłgoraja nie ma zlokalizowanych elektrowni ani elektrociepłowni . Jako 
źródła energii elektrycznej dla miasta wykorzystywane są dwie stacje transformatorowe : 

 a)Biłgoraj 110/30/15 kV 
 b)Biłgoraj Południe 110/15 kV 
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Stacje te są ze sobą połączone linią 110 kV .obydwie stacje mogą być obecnie zasilane liniami 
110 kV od strony Zamościa i od strony Niska . Ponadto stacja Biłgoraj Południe jest 
połączona linią 110 kV do Tarnogrodu . Po wybudowaniu linii 110 kV Tarnogród - Sieniawa ( 
linia obecnie w budowie ) będzie istniało trzecie zasilanie linią 110 kV do Biłgoraja , od 
strony Tarnogrodu . MoŜna na podstawie tego układu zasilania liniami 110 kV stwierdzić, Ŝe 
zasilanie z trzech kierunków tzn. od Zamościa - Niska - Tarnogrodu , stanowi niezawodny 
układ zasilania miasta . Układ ten nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian w okresie 
najbliŜszych 15 - 20 lat i gwarantuje niezawodność zasilania miasta w energię elektryczną . 

Źródła zasilania energią elektryczną  
• Stacja transformatorowa 110/30/15 kV Biłgoraj , jest wyposaŜona w dwa transformatory 

po 25 MVA jeden 110/30/15 kV i drugi 110/15 kV . Obecne napięcie 30 kV przewidywane 
jest w najbliŜszym czasie do przeizolowania na napięcie 15kV . istniejąca obecnie sieć 30 
kV zasila głównie kierunek Frampola i Józefowa . 

• Stacja transformatorowa 110/15 kV Biłgoraj Południe jest wyposaŜona w jeden 
transformator 16 MVA . 

Obydwie stacje transformatorowe w miarę potrzeby mogą być wyposaŜone w większe 
jednostki transformatorowe , oraz stacja Biłgoraj Południe moŜe być wyposaŜona w drugi 
transformator 110/15kV .Takie wyposaŜenie stacji transformatorowych gwarantuje pełne 
pokrycie mocy zapotrzebowywanej przez miasto Biłgoraj i najbliŜsze gminy , w najbliŜszym 
okresie i w perspektywie przynajmniej 15 - 20 lat . 
Z przedstawionego powyŜej stanu istniejących źródeł energii dla Biłgoraja , wynika Ŝe w 
perspektywie 15 - 20 lat nie będzie istniała potrzeba budowy nowych stacji 
transformatorowych 110kV w Biłgoraju. 
Układ sieci zasilającej średniego napięcia  15kV  
Obecnie na terenie miasta Biłgoraja występują dwa rodzaje sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia , jest to sieć napowietrzna i kablowa . Wybudowane stacje 
transformatorowe 110kV zlokalizowane są z dwu stron miasta .Stacja 110/30/15 kV Biłgoraj 
zlokalizowana Jest na północy miasta w rejonie ul.Janowskiej , natomiast druga stacja  
110/15kV Biłgoraj Południe połoŜona jest na południowym krańcu miasta w rejonie 
ul.Tarnogrodzkiej . Obydwie Stacje są połączone linią 110 kV oraz całym szeregiem linii 
15kV napowietrznych i kablowych. Ciągi kablowe 15 kV biegnące głównie przez miasto 
zasilają miejskie stacje transformatorowe SN/NN i są zasilane z obydwu stacji 110/15 kV 
.Pomiędzy tymi dwoma stacjami transformatorowymi 110/15kV istnieje takŜe pięć linii 
napowietrznych 15 kV , które są traktowane jako magistralne powiązania stacji 110 kV po 
stronie średniego napięcia . Są to linie o przekrojach przewodów AFL - 70 mm2 z niewielką 
ilością stacji odczepowych ,i mogą być uŜyte do przesyłania mocy z jednej stacji 110 kV do 
drugiej , w przypadku uszkodzenia  transformatora 110 kV . Generalnie miasto Biłgoraj jest 
zasilane siecią kablową SN-15kV , która będzie się rozwijała w miarę rozwoju budownictwa . 
Istniejące linie napowietrzne SN-15kV pozostaną do dalszej eksploatacji . NaleŜy przewidzieć 
likwidację jednej linii magistralnej 15kV biegnącej obecnie wzdłuŜ ulic , Nadrzecznej-
Batorego i Tarnogrodzkiej . Linia ta przebiega przez środek miasta i będzie kolidowała z 
przewidywaną zabudową oraz układem komunikacyjnym . Przekształcenie tej linii w ciąg 
napowietrzno - kablowy zasilający miejskie stacje transformatorowe , nie pogorszy warunków 
rezerwowania wzajemnego dwu stacji 110kV . Pozostaje jeszcze cztery linie 
magistralne15kV. W związku z dość duŜą elastycznością układu sieci SN-15kV oraz dobrym 
obecnie jej zainwestowaniem nie zachodzi potrzeba wyznaczania w koncepcji rozwoju , 
specjalnych tras i terenów dla linii SN i stacji transformatorowych , ani na okres najbliŜszy ani 



 32 

na perspektywę wieloletnią . Istniejąca sieć średniego napięcia nie tworzy Ŝadnych barier ani 
uciąŜliwości dla rozwoju miasta . 

Miejskie stacje transformatorowe  SN/NN 
Większość stacji transformatorowych SN/NN w Biłgoraju jest w wykonaniu wewnętrznym . 
Są to stacje typu MSTW i MSTP z transformatorami dobranymi do obciąŜeń występujących  
w rejonie zasilania . Na obrzeŜach miasta występuje takŜe część stacji napowietrznych 
zasilanych z linii 15 kV . Są to stacje typu STSa lub STSpb . W miarę remontów sieci 15 kV 
jej modernizacji i rozbudowy , będą wchodziły do eksploatacji stacje wewnętrzne nowych 
typów tj. STMl lub stacje napowietrzne typu STSpbk . Obydwa wymienione typy stacji 
charakteryzują się estetycznym wyglądem i małymi wymiarami gabarytowymi . Zgodnie z 
preferowanym obecnie w energetyce zawodowej kierunkiem rozwoju SN , naleŜy preferować 
coraz powszechniejszy udział sieci kablowej SN i stacji wewnętrznych , oraz sieci kablowej 
NN w budownictwie energetycznym .  
Układ sieci niskiego napięcia 
Występująca na terenie miasta sieć niskiego napięcia , napowietrzna i kablowa zostanie w 
najbliŜszej przyszłości i w dalszej perspektywie utrzymana w obydwu występujących 
rozwiązaniach. O wyborze rodzaju sieci będą decydowały głównie względy ekonomiczne tzn.: 
koszt jej budowy. Obecnie preferowanym kierunkiem rozwoju sieci niskiego napięcia w całej 
energetyce zawodowej jest rozwój sieci kablowej i izolowanej napowietrznej . WiąŜe się to 
ściśle z coraz wyŜszą jakością kabli NN i coraz niŜszym ich kosztem . NaleŜy dąŜyć do 
zwiększania ilości sieci kablowej niskiego napięcia , oraz do zmiany rodzaju przewodów w 
sieciach napowietrznych , z przewodów gołych na rzecz przewodów wiązkowych 
izolowanych. Poprawia to estetykę miasta gdyŜ sieci napowietrzne niskiego napięcia znikają z 
krajobrazu w przypadku kablowania , bądź teŜ stają się mniej widoczne w krajobrazie w 
przypadku zmiany przewodów na izolowane . 

1.5.8. Telekomunikacja 
W studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, telekomunikacja nie 
wymaga rezerwacji terenów, zarówno dla ciągów kabli telekomunikacyjnych jak teŜ dla 
obiektów kubaturowych . 
Istniejący budynek centrali telefonicznej w rejonie ul. Kościuszki przy dworcu PKS jest 
wystarczająco duŜy do rozbudowy centrali do 2 - 5 tyś. numerów . Sieć telekomunikacyjna 
jest wykonana częściowo w kanalizacji a częściowo kablami doziemnymi . Takie rozwiązanie 
wykonania sieci telefonicznej jest ekonomicznie uzasadnione i będzie w dalszym ciągu 
realizowane . 
Obecnie istnieją telekomunikacyjne kable światłowodowe - magistralne na kierunku do 
Zamościa . Przewiduje się budowę magistralnych kabli światłowodowych w kierunku 
Frampola i Tarnogrodu . W obydwu przypadkach kable będą układane doziemnie i w 
istniejącej kanalizacji . Budowa tych kabli nie wymaga rezerwacji terenu . Po wybudowaniu 
tych połączeń miasto Biłgoraj zostanie włączone telekomunikacyjnie w boki 2 pierścieni kabli 
światłowodowych tzn. Zamość - Biłgoraj - Frampol oraz Zamość - Biłgoraj - Tarnogród . 
Uwzględniając połączenie tych pierścieni z siecią światłowodową Lublin - Piaski - Zamość - 
Rzeszów i Lublin - Kraśnik - Zamość - Tarnów miasto Biłgoraj zostaje włączone w system 
telekomunikacyjny o zasięgu krajowym po łączach , najwyŜszej jakości . 

1.6. Demografia i zatrudnienie  
Zagadnienia ludnościowe 
Jak wspomniano, Biłgoraj na tle otoczenia regionalnego charakteryzuje się korzystnymi 
cechami demograficzno-społecznymi. Przede wszystkim w ogólnej liczbie ludności 26,5 tys. 
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osób wysoki jest udział dzieci i młodzieŜy oraz ludności w wieku czynnym zawodowo; 
struktura mieszkańców miasta w 3 głównych grupach wieku przedstawia się następująco:  

wiek- Biłgoraj -gminy miejskie w woj.zam.- wojew.zamojskie  
•••• przedprodukcyjny - 32,5% - 31,5% - 29,0% 
•••• produkcyjny - 59,8% - 59,0% - 54,1% 
•••• poprodukcyjny - 7,7% - 9,5% - 16,9%  

Stosunkowo młode społeczeństwo miasta sprzyja aktywności i rozwojowi ekonomicznemu. 
Stosunkowo duŜy udział ludzi młodych jest wynikiem m.in. wyŜszych wskaźników przyrostu 
naturalnego; aktualnie liczy on 125 osób na 1000 mieszkańców tj 4,4 o/oo - jest to jeden 
z najwyŜszych wskaźników w województwie - podobny występuje w Tomaszowie Lubelskim 
(Zamość ma wskaźnik 4,4). Ilość zgonów wynosi 145 (urodzenia 270). Liczba dzieci w wieku 
szkół podstawowych przekracza w Biłgoraju 5 tys., zaś w wieku przedszkolnym wynosi 
prawie 1,5 tys. Miasto ma ok.1600 osób (6,5% ludności ) w wieku ponad 65 lat , w tym 
kobiety stanowią ponad 65% . Jednocześnie Biłgoraj od wielu lat posiada dodatnie saldo 
migracji. Mimo zmniejszenia liczby przyjeŜdŜających na stałe do miasta, w roku 1995 
przybyło tu 295 osób (spoza woj. 98), zaś wyjechało 271 osób (poza województwo 139), 
saldo migracji wyniosło 24 (w roku 1996 - 17 osób). W latach 1980 - 1989 średnioroczny 
napływ wynosił jeszcze ponad 380 osób. W dalszym ciągu przewaŜa przyjazd osób czynnych 
zawodowo. Tendencje demograficzne mimo, Ŝe stopniowo ulegają pogorszeniu, uwidaczniają 
się m. in. w korzystniejszym niŜ w innych miastach, wskaźniku obciąŜenia ludności w wieku 
produkcyjnym przez ludność będącą w wieku nieprodukcyjnym, który wynosi tu 67,1, 
podczas gdy średni wskaźnik 69,1. 
Liczba ludności w wieku aktywności zawodowej wynosi 15,8-16 tys. osób, z tego jak się 
szacuje, czynnych zawodowo jest ok. 12 tys. Uzyskiwane informacje z róŜnych źródeł róŜnią 
się w tym zakresie. Na koniec 1995 r w Biłgoraju pracowało blisko 8 tys. osób (w tym 57% 
kobiet). Udział miejsc pracy w stosunku do innych miast województwa wynosił17,6%. 
W strukturze zatrudnienia dominuje sektor publiczny (74% zatrudnionych). W strukturze 
działowej na pierwszym miejscu plasuje się przemysł (38% zatrudnionych), kolejno ochrona 
zdrowia (15,2%), oświata (12%); handel, administracja oraz finanse i ubezpieczenia po ok. 6-
7%. Wymienione działy zatrudniają 85% ogółu zatrudnionych. Aktualnie stan zatrudnienia 
wynosi ok. ok. 8,0-8,3 tys., z tego w sektorze publicznym ok. 5,7-5,9 tys. (prawie 75%), w 
sektorze prywatnym ok. 2,o tys. osób. Kobiety stanowią ok.55% ogółu zatrudnionych. 
Największą bazę miejsc pracy zapewnia przemysł ok. 3100 osób, w tym dziewiarski-1100, 
meblowy-ok.630. Sektor publiczny tworzy 5,7 tys. miejsc pracy. Łącznie w rzemiośle 
i drobnym sektorze prywatnym zatrudnionych jest ok. 2,6 tys. osób. W związku ze spadkiem 
miejsc pracy w przemyśle wzrasta udział zatrudnienia w sferze usług: handlu, gastronomii 
i rzemiośle (ok. 1800 osób). Mimo dość duŜej bazy miejsc pracy, rynek pracy nie naleŜy do 
zbyt urozmaiconych; uwaga ta odnosi się szczególnie do usług bytowych, specjalistycznych 
biur usługowych, jednostek wyspecjalizowanych w nowoczesnych działalnościach 
rynkowych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, Ŝe faktyczne zatrudnienie w róŜnych 
formach działalności przekracza jak się szacuje o ponad 1000 osób dane statystyczne.  
Wg danych Narodowego Spisu Powszechnego, ludność Biłgoraja charakteryzowała się nieco 
gorszym poziomem wykształcenia niŜ średnio w miastach województwa. Udział osób 
z wykształceniem wyŜszym wynosił niewiele ponad 7%, średnim 31,5%, zasadniczym 22,3% 
- i był bardzo zbliŜony do średnich wskaźników krajowych. Według szacunku dokonanego 
w programie rozwoju miasta obecnie udział osób z wykształceniem wyŜszym stanowi ok. 
10% mieszkańców, wzrósł takŜe udział  ludności z wykształceniem średnim. 
Wg danych statystycznych w roku 1995 stan bezrobotnych wynosił 2,6 tys. Stopę bezrobocia 
Urząd Pracy określił na 15,7%. Na koniec III kwartału 1997 r. liczba bezrobotnych wynosiła 
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1948 osób, z dominacją kobiet (udział 53,4%). Ponad 55% bezrobotnych jest bez prawa do 
zasiłku, a 40% to bezrobotni powyŜej 12 miesięcy. Wg poziomu wykształcenia: bezrobotni 
z wykształceniem podstawowym stanowią 22%, z zasadniczym 37,5%, ze średnim 38%, 
z wyŜszym 2,2%. 
Miasto nie jest wolne od problemów socjalnych, w tym pomocy biednym oraz dotkniętym 
patologiami. Skala tej pomocy (o róŜnym zakresie i formie)obejmuje ok. 14 % ludności. 
Największy udział ma pomoc bezrobotnym (36% udzielonych świadczeń). Znaczący jest 
udział potrzebujących ze względu na niepełnosprawność (prawie 600 osób) , bezradność ok. 
800 osób oraz alkoholizm ponad 250 osób. Pomoc w postaci posiłku została udzielona ponad 
1400 osobom. 
Prognozowanie ludności 
Z przeprowadzonych analiz demograficznych wynika, Ŝe ludność w minionym 20-leciu 
charakteryzowała się:  
- bardzo znacznym wzrostem liczby mieszkańców,  
-dodatnim, choć systematycznie malejącym saldem migracji,  
-nieznacznym pogorszeniem się struktury wieku, 
-znaczącym spadkiem wskaźnika przyrostu naturalnego. 
W oparciu o istniejące uwarunkowania szacowano warianty rozwoju ludności miasta, 
przyjmując róŜne załoŜenia odnośnie przyrostu naturalnego i salda migracji Rozpatrzono 5 
wariantów ( Studia problemowe- Sfera społeczno-gospodarcza , mgr Emilia Niećko). Po 
wnikliwej ocenie wybrano wariant -załoŜenie: utrzymania aktualnego przyrostu naturalnego-
5‰, dodatnie saldo migracji na poziomie ok. +100 osób. Liczba ludności ulegałaby 
systematycznemu wzrostowi:1995-26400 osób, 2000-27700 osób, 2005-28900 osób, 2010-
30100 osób. Przesłanką wyboru jest szansa na utrzymanie na obecnym poziomie przyrostu 
naturalnego, który jest moŜliwy przy dość młodej strukturze wieku. Wydaje się równieŜ realne 
załoŜone saldo migracji, ze względu na obecne realia gospodarcze. 
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe Biłgoraj jest miastem o wyraźnych predyspozycjach do 
dynamicznego rozwoju ekonomicznego. W tych okolicznościach liczba ludności w okresie 
perspektywicznym kształtowałaby się wg wariantu -załoŜenie: wzrost przyrostu naturalnego 
do poziomu-8‰, dodatnie saldo migracji na poziomie ok.+ 200 osób. Liczba ludności 
ulegałaby systematycznemu wzrostowi: 1995-26400 osób, 2000-28200 osób, 2005-30400 
osób, 2010- 33000 osób, zaś w roku 2020 na poziomie 34-35 tys. osób. 

1.7. Sfera społeczno - gospodarcza 
1.7.1. Analiza stanu istniejącego zagospodarowania 

Mieszkalnictwo 
Zasoby mieszkaniowe miasta wg danych statystycznych  z roku 1996 wynoszą 7039 
mieszkań, posiadają blisko 27 tys. izb. Powierzchnia uŜytkowa wynosi 456276 m2, a wielkość 
jednego mieszkania-64,8m2 i jest nieco wyŜsza od śr. pow. mieszkania w miastach 
województwa zamojskiego (61,4m2). Stan zasobów daje wskaźnik  18,2m2 pow.uŜ./os.; pod 
wzgl. zagęszczenia na 1 mieszkanie przypada 3,56 osoby. 
Biłgoraj na swoim terenie posiada wszystkie rodzaje zabudowy mieszkaniowej: 
wielorodzinną (50% stanu - 3500 mieszkań zamieszkuje ok. 43% mieszkańców), 
jednorodzinną i zagrodową. Zabudowa wielorodzinna obejmuje spółdzielczą, komunalną, 
bloki wspólnot mieszkaniowych i bloki zakładowe. Największe zasoby budownictwa 
wielorodzinnego naleŜą do spółdzielni mieszkaniowej (2331 mieszkań-33% zasobów miasta) 
W mieszkaniach spółdzielczych zamieszkuje 7,6 tys. ludności (27,8%). Ilość mieszkań 
komunalnych obejmuje 12% zasobów miasta. Obecnie zasadniczej zmianie ulega stan 
zabudowy jednorodzinnej, co przejawia się wymianą zdegradowanej substancji oraz 
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zabudową nowych terenów. Zwiększa się jej ilość oraz kubatura (śr. wielkość pow. uŜ. z 
reguły przekracza 100m2.  Natomiast zabudowa zagrodowa ma charakter zanikający; 
systematycznie przekształca się na zabudowę jednorodzinną, ew. upodabnia się do niej.  
W latach 1975-1996 liczba mieszkań wzrosła z 3838 do 7039 tj o ponad 80%, zaś liczba izb 
z 12355 do 26916 tj ponad dwukrotnie. Zwraca uwagę fakt malejących w ostatnich latach 
ilości oddawanych do uŜytku mieszkań w skali rocznej (1997-295 mieszk. 1993-160, 1995-
93, 1996-36). 

Baza ekonomiczna 
Mimo, Ŝe w obecnym okresie znacząca część bazy ekonomicznej miasta, jaką jest przemysł 
nie wykorzystuje swojego majątku produkcyjnego, w dalszym ciągu Biłgoraj naleŜy w swoim 
regionie do miast posiadających dość solidnie ugruntowany potencjał gospodarczy, 
wyraŜający się w wielofunkcyjnym rozwoju, obejmującym funkcje przemysłowe, drobnej 
przedsiębiorczości i usług rzemiosła, transportu i obsługi komunikacji, obsługi rolnictwa oraz 
biznes związany z usługami handlu. Dochód budŜetu gminy w 1995 r. wyniósł ok. 450 
zł/mieszkańca (o ok. 30% wyŜszy od Zamościa),dochody na 1 mieszkańca wyniosły 632,5 zł 
(na poziomie średniej miast). Niezbyt korzystnie przedstawia się udział w dochodach podatów 
i opłat lokalnych 1995-31% doch. budŜetu). Bardzo niski jest udział w podatkach 
stanowiących dochody budŜetu państwa - 13,2% (Zamość 18,5%) .Z inwentaryzacji terenowej 
wynika, Ŝe obecnie dokonuje się zmiana struktury działowej sfery gospodarczej. Znaczna 
część majątku zakładów produkcyjnych, transportu drogowo-kolejowego, baz i majatku 
obsługi rolnictwa przechodzi do sfery handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości lub jest 
niewykorzystywana. Do najbardziej dynamicznie rozwijających się działalności naleŜy drobny 
handel, drobna wytwórczość spoŜywcza oraz drobne obroty realizowane na terenach 
targowych. Utrzymanie takiej tendencji stwarza zagroŜenia stopniowej degradacji majątku 
trwałego i zainwestowania w dzielnicach przemysłowo-składowych. Działalność gospodarcza 
przemieszcza się i przenika tkankę zabudowy mieszkaniowej. W 1996 r. w Biłgoraju było 
zarejestrowanych 1887 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 17,5% ich stanu w miastach i 
11,3% w województwie. Znaczący jest udział przedsiębiorczości osób fizycznych w ogólnej 
liczbie podmiotów- 84,3% (średnio  w miastach 83,7%). 
Natomiast potwierdza się wiodąca ranga w Biłgoraju funkcji przemysłu. Udział podmiotów 
prowadzących działalność produkcyjną wynosi 16,7% (jest ich 316, w tym 44 zakłady). 
Wybija się ilość podmiotów w dziale zaliczanym przez EKD do obsługi nieruchomości i firm 
(243 jednostki). Dominują teŜ podmioty w sferze handlu i naprawach - 825 jednostek (43,7% 
ogólnej ilości). W działalności gospodarczej stosunkowo duŜy udział mają podmioty 
zaliczane do transportu i łączności-ok.130 i budownictwa-124. 

Oświata , wychowanie i kultura 
Program wyposaŜenia miasta w placówki oświaty i wychowania jest dość bogaty, chociaŜ nie 
zaspokaja juŜ wszystkich potrzeb na poziomie wymaganych standardów. Trzy przedszkola 
(27 oddziałów) wraz z oddziałami organizowanymi w innych placówkach obejmują opieką 
ok. 700 dzieci tj 52% populacji. Szkolnictwo podstawowe posiada 5 szkół (w tym jedna nie 
posiada własnego obiektu), do których uczęszcza 4,2 tys. uczniów oraz szkołę muzyczną  I-go 
stopnia (150 uczniów).  Szkoły zajmują 6,5 ha terenu i posiadają ok. 17,5 tys. m2 pow. uŜ. 
Istniejąca sieć szkół jest niewystarczająca, gdyŜ istnieje konieczność pracy w systemie 
dwuzmianowym. Do licznych szkół ponad podstawowych (21-23 jednostki) uczęszcza prawie 
6 tys. uczniów, w tym do zawodowych ponad 4,6 tys. Kierunki i profil tych szkół jest w 
duŜym stopniu nastawiony na kształcenie młodzieŜy przyjezdnej z rejonu oddziaływania 
miasta. MoŜliwości takie stwarza 5 internatów na 1,4 tys. miejsc (nie wykorzystywanych w 
pełni). Szkoły średnie zajmują ok.17 ha terenu. Mimo tak znaczącej bazy materialnej 



 36 

stopniowo narasta niedostosowanie i niedobór szkół średnich dla potrzeb miasta. Istniejącą 
sieć szkolną uzupełniają jednostki dokształcające prowadzone przez Kuratorium, Zakład 
Doskonalenia Zawodowego oraz Cech Rzemiosł RóŜnych. WaŜną placówką, wrosłą w klimat 
miasta jest Wioska Dziecięca S.O.S., w której objęto opieką 80 osieroconych dzieci i 
młodzieŜy. PowyŜszy zestaw placówek nie jest kompletny dla miasta o randze Biłgoraja. 
Brakuje obiektów oświatowych kształcących dzieci niepełnosprawne i defektywne.  
Ponadlokalne znaczenie w sferze usług kultury mają Muzeum Regionalne i Skansen-Zagroda-
Sitarska. Na poziomie miejskim działalność kulturotwórczą prowadzą Biłgorajski Dom 
Kultury, posiadający salę widowiskową i kino na 320 miejsc, MłodzieŜowy Dom Kultury oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna z siecią 6 filii bibliotecznych. Oferty placówek kultury 
przedstawiają się dość bogato (m.in. teatralne, muzyczne, taneczne). Stwierdza się natomiast 
niedobór placówek osiedlowych typu kluby i świetlice. 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
W lecznictwie otwartym usługi świadczy 6 przychodni, w tym 1 specjalistyczna, 1 
przemysłowa oraz p/gruźlicza i zakładowa. Ilość przychodni rejonowych (2) jest 
zdecydowanie niewystarczająca dla potrzeb miasta. Obserwuje się powstawanie prywatnych 
gabinetów lekarskich, jednak ze względu na brak zaplecza badawczo-diagnostycznego mogą 
mieć one znaczenie uzupełniające. Istniejący szpital, posiadający 371 łóŜek, mimo prac 
modernizacyjnych, nie zapewnia właściwego standardu obsługi w obszarze ZOZ-u (35 
łóŜek/10 tys. ludności). Szpital posiada 9 oddziałów o duŜym przekroju specjalizacji, jednak 
wymagania wynikające ze wzrostu chorób cywilizacyjnych tworzą nowe potrzeby. Inne 
jednostki działające na terenie miasta to: Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego, Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna, Polski Czerwony KrzyŜ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W mieście zatrudnionych jest ok. 590 osób personelu medycznego ( gorsza sytuacja niŜ w 
innych miastach). Jako stan zadawalający moŜna uznać wyposaŜenie w apteki (10 placówek 
prywatnych) . Miasto nie posiada placówek opieki społecznej. Na terenie miasta funkcjonują 
2 Ŝłobki, w których opiekę znajduje 70 dzieci. 

Administracja, finanse i usługi inne 
Miasto posiada liczne instytucje i jednostki administracji, funkcjonujące w administracji 
samorządowej (Urząd Miasta, Urząd Gminy) oraz rządowej. Obejmują one: Sąd i Prokuraturę 
Rejonową, Komendę Rejonową Policji, Rejonowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Oddział 
Zamiejscowy Kuratorium. Z innych jednostek funkcjonują: 3 biura notarialne i kancelaria 
adwokacka. Ponadto na rzecz obsługi ludności i rejonu działają m.in. Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Miasto 
jest siedzibą organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych instyutucji. Znaczna jest teŜ ilość 
instytucji finansowych obejmujących poza 5 bankami (PKO, Bank Spółdzielczy, Bank 
Depozytowo-Kredytowy, Wschodni Bank Cukrownictwa), 7 jednostek ubezpieczeń 
społecznych i majątkowych (najwaŜniejsze to: ZUS, KRUZ i PZU), 4 biura rachunkowe. 
Przedstawiony zakres wyposaŜenia miasta dowodzi, Ŝe moŜe ono spełniać rolę ośrodka 
dyspozycyjno-usługowego. Jednak potrzeby wynikające z uwarunkowań prawno-ustrojowych 
są znacznie szersze, szczególnie w zakresie doradztwa. 
Do usług „innych” zaliczono Rejonową StraŜ PoŜarną zajmującą pow. 0,9 ha, pow. uŜ ok. 2 
tys. m2 . StraŜ posiada 14 wozów straŜackich. 

Usługi komercyjne 
WaŜne znaczenie dla funkcjonowania miasta ma rozwój usług o charakterze komercyjnym: 
bytowe, handel, gastronomia i rzemiosło. w wyniku przemian społeczno-ekonomicznych 
kraju duŜe jednostki organizacyjne stopniowo upadały na rzecz drobnej sieci usług 
realizowanej przez róŜnych inwestorów. Skutki tych transformacji są zróŜnicowane. W 
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bilansie programu usług nastąpił wzrost placówek usługowych, które wzbogaciły rozwój 
rodzajowy i branŜowy oraz zwiększyły wykorzystanie powierzchni uŜytkowej obiektów. 
Jednocześnie jednak usługi uległy znacznemu rozdrobnieniu i rozproszeniu poza  miejsca 
wskazywane w planach, powodując przenikanie tkanki mieszkaniowej (niejednokrotnie 
tworząc zagroŜenia i uciąŜliwości dla mieszkańców), z drugiej strony poprzez Ŝywiołowy 
rozwój wprowadziły chaos przestrzenny oraz pogorszenie funkcjonalności obsługi. ZuboŜała 
sieć usług osiedlowych, natomiast w strefie śródmiejskiej nastąpił Ŝywiołowy rozwój (często 
w obiektach o charakterze tymczasowym) W mieście funkcjonuje ok.100 zakładów 
rzemieślniczych (w tym ok. 25% zatrudnia ponad 5 osób). Najliczniej rozwinęły się zakłady 
związane z branŜą samochodową i motoryzacyjną, stolarsko-meblarską, piekarnictwo, 
krawiectwo, usługi transportowe; w mniejszej ilości funkcjonują bardziej nowoczesne branŜe 
jak drukarsko-poligraficzne, komputerowe i elektroniczne. 
Sieć usług o charakterze bytowym liczy ok. 40 placówek Dominują zakłady fryzjerskie. 
Zakres branŜowej specjalizacji innych usług jest stosunkowo skromny- jak na skalę miasta 
jest to poziom przeciętny. 
Najbardziej dynamiczną sferą usług komercyjnych jest handel, liczący ok. 300 róŜnych 
placówek. Największa koncentracja sklepów i form sprzedaŜy występuje w pierzejach ulicy 
Kościuszki (ponad1/3),, w rejonie dworca PKS oraz Placu Wolności. Sieć sklepów ma 
przeciętnie słabe warunki lokalowe. Jednak baza handlu stopniowo będzie ulegać poprawie. 
Jedną z tendencji jest lokalizowanie obiektów detaliczno-hurtowych. ZauwaŜa się rozwój 
hurtowni- jest ich ok. 20. Jest to pozytywny aspekt przekształcania się dzielnic przemysłowo-
składowych oraz wykorzystywania obiektów upadajacych przedsiębiorstw. 
Usługi gastronomii liczą ponad 30 placówek; przewaŜają jednostki typu mała gastronomia  
posiadające lokale od20-30m2 pow. uŜ. Zakłady mające bazę o właściwym zapleczu to 4 
restauracje i 4 bary typu jadłodajnie. Skromna jest oferta zakładów o wysokim standardzie, 
brakuje teŜ kawiarni i barów szybkiej obsługi. 

Łączność 
Na terenie miasta zlokalizowane są 3 placówki pocztowe (2 w wynajętych lokalach). Łącznie 
poczta zajmuje blisko500m2 powierzchni, na 1 placówkę przypada 8,8 tys. osób (duŜo więcej 
niŜ średnio dla miast woj. zamojskiego). Telekomunikacja Polska SA zajmuje ok. 1,7 tys. m2 
powierzchni. Na terenie miasta zarejestrowanych jest 5623 abonentów . Na ok. 1000 
mieszkanców przypada więc 212 abonentów (średni wskaźnik dla miast wynosi 235,5). Poza 
wymienionymi usługami na terenie miasta znajduje się Zakład Radiotelekomunikacji i 
Teletransmisji. 

Przemysł 
Wśród około 40 firm przemysłowych działających na terenie miasta wyraźnie daje się 
wyodrębnić przemysł dziewiarski, drzewny , meblowy i metalowy. NajwaŜniejsze znaczenie 
dla miasta ma przemysł dziewiarski (ok. 40% zatrudnionych). W dalszym ciagu największym 
zakładem jest „Mewa” (700 osób zatr.). Dość duŜym zakładem jest Przedsiębiorstwo 
Dziewiarsko-Pończosznicze „Prima”(240 zatr.) oraz Sp. Inwalidów „Promień” (184 zatr.). 
Przemysł drzewny i meblowy zatrudnia ok.700osób (23% zatr. w przemyśle). NajwaŜniejsze 
zakłady to: PPH „Black, Red, White”, PPHU „Mat”, produkujące meble oraz POL-SKONE - 
produkujące stolarkę budowlaną. 
Przemysł metalowy to przede wszystkim: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (195 zatr.), 
Mostostal-Met (176 zatr.) i Ps. Pracy Metalowców „Biłmet” (51 zatr.). 
Przemysł spoŜywczy reprezentują przede wszystkim 2 Zakłady Mięsne „Sobczak”, 
posiadające na terenie miasta 8 sklepów. Na uwagę zasługują teŜ mniejsze zakłady branŜy 
spoŜywczej takie jak: piekarnie, masarnie wytwórnie wód gazowanych . 
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Przemysł-mimo recesji w ostatnich latach- odgrywa w dalszym ciągu niebagatelną rolę w 
Ŝyciu miasta. Zajmuje ponad 50 ha powierzchni i zatrudnia 3100 osób. Przemysł 
zlokalizowany w Biłgoraju wywiera wpływ nie tylko w samym mieście, ale i w okolicznych 
gminach ( 1/3 zatrudnionych to osoby dojeŜdŜające spoza Biłgoraja). 

Obsługa rolnictwa 
W Biłgoraju znajduje się wiele instytucji i firm działających na rzecz rolnictwa: Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzki Zakład Weterynarii, Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin, Zakłady Tytoniowe, P.W. „Apis”- zajmujące się sprzedaŜą maszyn 
rolniczych, Spółdzielnia Kołek Rolniczych, Spółdzielnia Pracy Transportu Wiejskiego. 
Instytucje i firmy działające na rzecz rolnictwa dysponują bazą liczącą ok. 15 tys.m2. 
Transport i obsługa komunikacji  
Największą firmą prowadząca działalność w zakresie transportu i obsługi komunikacji jest 
Przedsiębiorstwo Państwowe Komunikacji Samochodowej (330 os. ztr.). Poza PPKS na 
terenie miasta działają m.in. Zarząd Dróg, Stacja Obsługi PZMOT. Istnieją teŜ4 stacje paliw. 
Firmy zaliczone do tego działu zajmują ok. 9,0 ha pow. i posiadają 12 tys. m2 pow. uŜytkowej 
1.7.2. Ocena standardów Ŝycia i obsługi 
Ocena warunków Ŝycia mieszkańców jest dość złoŜona i  niejednoznaczna. W wielu 
dziedzinach wystepują tu dość podobne standardy zamieszkiwania jak w innych miastach 
regionu. Wśród mieszkańców przewaŜa pozytywna ocena miasta opierajaca się na korzystnej 
ocenie jego rangi i pozycji regionalnej. 
Do atutów miasta naleŜy: 
-skala i wielkość średniego miasta, stwarzająca stosunkowo szeroką ofertę stylu Ŝycia, wyboru 
pracy i moŜliwości kształcenia, 
-ranga funkcji administracyjnej miasta. Są tu zlokalizowane instytucje i organy reprezentujące 
dość kompleksowe i komplementarne dziedziny społeczne i gospodarcze, 
-dynamika demograficzna miasta; duŜy udział młodzieŜy (liczne szkoły średnie) i ludności w 
wieku pracy, wysoka aktywność zawodowa oraz przejawy znacznej aktywności miasta - 
imprezy kulturalne, sportowe, krajoznawcze itp.,   
- stosunkowo bogaty program usług ponadlokalnych i wyposaŜenia w obiekty sportu 
wyczynowego, 
-korzystne warunki miasta w rozwoju przedsiębiorczości (wielość terenów przemysłowo-
składowych, rozwinięte rzemiosło, tradycje handlowo-targowe itp.). 
Z drugiej strony występują sfery, w których ocena jest mniej korzystna. NaleŜą do nich: 
- niedoinwestowanie w niektórych działach usług (oświaty, ochrony zdrowia, gastronomii, 
gospodarki komunalnej), 
-zapóźnienia inwestycyjne i zaniedbania modernizacyjne w zasobach mieszkaniowych i 
tkance zabytkowej miasta, 
-niedorozwój infrastruktury drogowej  (uciąŜliwość transportu, kolizyjność ruchu 
komunikacyjnego), 
-niezadowalający poziom rozwoju łączności (mała ilość placówek pocztowych, niski poziom 
telefonizacji), 
-rozproszenie usług i niska sprawność organizacji przestrzennej obsługi ludności (nieliczne 
ośrodki usługowe). 
Przedstawione uwagi skłaniają do wniosku, Ŝe w kształtowaniu poziomu Ŝycia występuje zbyt 
duŜy udział czynników negatywnych, obniŜających ogólny standard miasta. Podsumowując, 
stwierdza się, Ŝe największe zagroŜenie miasta w sferze przyszłości warunków Ŝycia upatruje 
się w przejawach stagnacji, a takŜe w zjawiskach recesyjnych obejmujących m. in.: 
-brak nowych inwestycji w infrastrukturze społecznej (poza mieszkaniówka), 
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-pogarszanie się (stopniowa degradacja) bazy materialnej usług publicznych, 
-stopniową utratę atrakcyjności istniejących kierunków kształcenia (syndrom starzenia się 
struktury miasta), 
-niekorzystnych z punktu widzenia celów publicznych przesądzeniach lokalizacyjnych, 
degradujących walory ekologiczne i kulturowo-urbanistyczne miasta. 

1.7.3. ZałoŜenia koncepcji programowej zagospodarowania miasta 
•••• Podstawowe dane programowe 
                                 Stan istniejący                                Perspektywa 
                                 (lata 1996-1997)                          (lata 2010-2015) 
1/ ZałoŜenia demograficzne: 
-stan ludności 26500                      I. Wariant zachowawczy: ok.30 000 
                                                       II. Wariant dynamiczny: ok. 33 000  
-przewidywany przyrost ludności       I w.  3 500osób;      II w.  7000osób 
2/ Liczba ludności w obszarze obsługi          80 000          80 000 
(III poziom programu) 
3/ Liczba ludności w strefie                          28 000         31 000 
bezpośredniego ciąŜenia miasta 
PROGNOZOWANIE WARIANTOWE                               I.                     II. 
4/ tereny zainwestowane miasta            385 ha                    515 ha              560 ha 
a. zaludnienie na 1 ha osób                    ok. 68,8                    65                     60 
b. przyrost terenów brutto                                                     130 ha              175 ha  
c. przyrost terenów mieszk netto                                            80 ha              100 ha  
d. tereny usług                                                                        30 ha                50 ha 
e. tereny rzem., składów                                                         20 ha                25 ha 
(załoŜono restrukturyzacje i bardziej efektywne wykorzystanie istniejacych terenów) 
5/ Struktura wieku ludności 
        -wiek przedprod.                         31,5%                                    30,0%  
        -wiek produkcyjny                       60,6%                                    58,0% 
        -wiek poprodukcyjny                     8,0%                                    12,0%  
a.Liczba dzieci w wieku 0-2 lata            876                             900         -      1 000 
b. Liczba dzieci w wieku 3-6 lat          1374                           1 500        -       1 650  
c.Liczba dzieci w wieku 7-15 lat          5017                          5 250        -       5 750 
d.Liczba młodzieŜy w wieku 16-17 lat   1080                         1 350        -       1 500 
e.Ludność w wieku produkcyjnym        16066                      17 400        -      19 200 
        18-64M., 18-59K. 
f.Ludność w wieku poprodukcyjnym     2113                         3 600         -       3 900 
        powyŜej 64M., powyŜej 60 K. 
6/Zasoby pracy 
Ludność zawodowo czynna                  12000                      13 000         -      14 500 
w tm dojeŜdŜ. do pracy                          2000                                        3000 
Bezrobocie                                             2500                                        1500 
Miejsca pracy                                         8000    potrzeby    14 000         -       16 000          
(szac. zatrud. rzeczywiste)                     9000     miasta 
Niedobór miejsc pracy                           4500                        5 000         -         7 000 
(wniosek: przy podniesieniu rangi miasta miejsca pracy wymagają podwojenia) 
7/Mieszkania (stan)                               7040                         9 200         -       10 000 
   niedobór                                               600 
przyrost z wymianą zasobów                                        ok. 3 500         -           4 500 
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Zasoby powierzchni uŜ. m2                 460000                  680 000         -       780 000              
      wskaźniki: 
                       na  1 mieszkanie               55                                65        -                80 
                     na osobę                            18,0                               21            -           26 
(wniosek: ilość mieszkań powinna wzrosnąć o 30-40%, zasoby powierzchniowe o 50-70%; 
potrzeby budownictwa socjalnego ocenia się na 10% programu)) 
8/Ocena potrzeb usług o charakterze publicznym: 
          Przyrost: 
• ok. 2 szkoły na ok. 1500 uczniów, w tym jedna moŜe być łącznie z zespołem szkół 

ogólnokształcących, 
• ok. 2 szkoły ogólnokształcące na ok. 800 uczniów, w tym jedna moŜe być z  zespołem 

collegu, 
• zespół szkół artystycznych na ok. 300 - 500 uczniów, 
• centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego na ok. 600 - 800 uczniów 
• zespół szkolny dla dzieci defektywnych - szkoła Ŝycia na ok. 400 -600 uczniów 
• zespół szpitalny z przychodniami specjalistycznymi na 200 - 300 łóŜek 
• 2 -3 przychodnie ( w tym jedna specjalistyczna); część w terenach mieszkaniowych 
• 2 przedszkola w terenach mieszkaniowych na 200 -300 miejsc 
•••• zespół obiektów dla ludzi starszych wymagających opieki: 2 -3 pensjonaty (domy 

spokojnej starości); 1 obiekt zamknięty dla nieuleczalnie chorych ; 1 obiekt hospicjum 

1.8. Turystyka i rekreacja 
Biłgoraj ma bardzo korzystne uwarunkowania turystyczne i rekreacyjne. Pomimo, Ŝe znajduje 
się poza rejonami rekreacyjnymi oraz systemem obszarów chronionych, to z uwagi na 
otoczenie wielkim kompleksem Puszczy Solskiej oraz parków krajobrazowych stanowiących 
otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego posiada dogodne warunki zarówno dla 
lokalizacji funkcji rekreacyjnej w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i usług turystycznych 
w oparciu o własne walory kulturowe. MoŜe rozwijać się ponadto jako ośrodek regionalny 
obsługi dla zespołu rejonów rekreacyjno-turystycznych. Co prawda w lasach znajdujących się 
w bliskiej odległości od miasta (po jego wschodniej stronie) przewaŜają siedliska boru 
wilgotnego i lasu mieszanego, bagiennego, charakteryzujące się małą odpornością na 
uŜytkowanie rekreacyjne; mniejszą powierzchnię zajmuje najodporniejszy bór mieszany 
wilgotny, to jednak są to tereny dogodne dla turystyki pieszej. Lasy obfitują w zwierzynę 
łowną, grzyby, jagody. Bogata jest równieŜ sieć wodna - malowniczo przepływające rzeki 
Biała i Czarna Łada, Osa i Próchnica. Do tych zalet dodać naleŜy łagodny i ciepły klimat o 
wysokim stopniu nasłonecznienia. O duŜych walorach krajoznawczych świadczą zabytki: 
sakralne - kościoły, kapliczki przydroŜne. WaŜną rolę w poznawaniu historii miasta spełnia 
Muzeum Rzemiosł Ludowych i Skansen Zagroda Sitarska przypominające tradycje sitarstwa i 
przetacznictwa, z którego słynęło miasto w XVIII i XIX wieku.  
Obecnie zagospodarowanie turystyczne Biłgoraja i okolic jest ubogie w stosunku do walorów 
krajoznawczych jakie tu występują. Jest bardzo niewielka baza noclegowa, reprezentuje ją 
jeden hotel przy Nadleśnictwie Biłgoraj na 41 miejsc, połoŜony tuŜ poza granicami 
administracyjnymi miasta. Były hotel przy ul. Ogrodowej jest obecnie przebudowywany. W 
bieŜącym roku powstało przy Szkole Podstawowej Nr 1 Szkolne Schronisko MłodzieŜowe na 
50 miejsc, w którym są organizowane obozy MłodzieŜowej Szkoły Turystyki. NaleŜy 
wspomnieć równieŜ o ośrodku kolonijnym PKP w Woli DuŜej (przy trasie Biłgoraj- 
Zwierzyniec) na 111 miejsc. W północnej części miasta w otoczeniu lasów powstał w latach 
70-tych zalew. rekreacyjny „Bojary”. Jest on często odwiedzany przez mieszkańców miasta i 
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przyjezdnych, którzy korzystają z wypoŜyczalni sprzętu pływającego, kąpieliska, przystani. 
Brak jest w jego pobliŜu bazy gastronomicznej i noclegowej.  
Przez Biłgoraj przebiega szlak turystyczny pieszy zwany Roztoczński: prowadzący ze 
Zwierzyńca przez HedwiŜyn, Wolę DuŜą, Biłgoraj, Sól do Bidaczowa Starego. Drugi szlak 
zwany Szlakiem Walk Partyzanckich prowadzi w okolicach Biłgoraja z Suśca przez Osuchy, 
Górecko Kościelne do Bidaczowa Starego, stąd przez Ciośmy, Parytowe Wzgórza do Lipy. Z 
Biłgoraja prowadzi ponadto jedna z roztoczańskich tras rowerowych - ze stacji kolejowej 
przez Hedwizyn śelebsko, Radecznicę do Szczebrzeszyna. „Przewodnik Krajoznawczy po 
Biłgoraju z propozycjami ścieŜek dydaktycznych” pod red. M. Kurzyny poszerza ofertę 
turystyczną miasta, głównie adresowaną do dzieci szkół podstawowych; propozycja obejmuje 
6 ścieŜek dydaktycznych wraz z ich opisem oraz wskazówkami metodycznymi dla 
organizatorów wycieczek oraz szlaków turystycznych w okolicach Biłgoraja pieszych, 
rowerowych i narciarskich.  
Zieleń urządzona, mimo swej rozmaitości nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, a przede 
wszystkim nie stanowi spójnego systemu udraŜniającego układ ekologiczny miasta. Tereny 
zaliczone wg klasyfikacji geodezyjnej pod zieleń publiczną urządzoną liczące ok. 10 ha 
zapewniają na 1 mieszkańca wskaźnik na poziomie 3,4 m 2 pow. zieleni. Przy czym parki i 
zieleńce, są terenami odizolowanymi od siebie; brak jest połączeń między nimi innymi 
formami zieleni. Jedynym większym obiektem jest park RoŜnówka z XIX wieku, niegdyś 
chluba miasta. Park ma charakter romantyczny, jest jednak - niestety bardzo zaniedbany, 
wymaga fachowej rekonstrukcji.  
Ogrody działkowe zajmują kilka kompleksów na terenie miasta. Wskaźnik wyposaŜenia 
wynosi 11,9 m2 na mieszkańca. Przy duŜym udziale zabudowy jednorodzinnej, wskaźnik ten 
powinien zaspokoić potrzeby. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na kolizję związaną z lokalizacją 
duŜego obszarowo ogrodu w dolinie rzeki Białej Łady, która wpływa negatywnie na system 
hydrologiczny doliny.  
Biłgoraj moŜe poszczycić się dość duŜą ilością oraz urozmaiceniem terenów i obiektów 
sportowych. W północnej części miasta znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji z boiskami, 
halą sportową, siłownią. Obiektem stanowiącym dumę mieszkańców Biłgoraja - jest 
autodrom, na którym odbywają się największe w kraju zawody. Niestety lokalizacja tego 
obiektu w dolinie rzeki Czarnej Łady budzi zastrzeŜenia ekologiczne. Ze względu na 
koncentrację szkół w tym średnich oraz znaczną liczbę dzieci i młodzieŜy, szczególnie waŜne 
jest wyposaŜenie w urządzenia sportowe podnoszące sprawność i poziom kultury fizycznej. 
W mieście jest stosunkowo duŜo sal gimnastycznych i boisk sportowych. Jednym z 
waŜniejszych w tym względzie obiektów jest pływalnia - jedyna na terenie województwa, 
mieszcząca się przy Zespole Szkół Budowlanych.  

1.9. Struktura władania gruntów 
Stosunki własnościowe gruntów charakteryzują się duŜym zróŜnicowaniem. Zgodnie z 
rocznym sprawozdaniem wykazu gruntów struktura własności w głównych grupach, 
przedstawia się następująco:  
Grupa rejestrowa pow. w ha Udział [%] 
Grunty indywidualne 570 27,1 
Indywidualne gospod. rolne 858 40,9 
Wspólnoty gruntowe 80 3,8 
Grunty Państwowe 234 11,1 
Grunty Miasta 327 15,6 
Pozostałe 31 1,5 

W zestawieniu dokonano pogrupowania własności dla zobrazowania najwaŜniejszych 
podmiotów. W stanie faktycznym zarówno grunty skarbu państwa jak i grunty miejskie 
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obejmują znacznie bardziej skomplikowane stosunki własnościowe. Grunty komunalne 
łącznie zajmują 185 ha (8,8% pow. miasta), w tym przekazane w zarząd lub uŜytkowanie jest 
20 ha. Lasy Państwowe władają zaledwie 16 ha gruntów (0,8% powierzchni oraz 6,8% 
gruntów państwowych); niewiele większy jest udział w gruntach państwowych wód 
powierzchniowych. Z innych waŜnych uŜytkowników np. grunty kolejowe wynoszą 30 ha, 
tyle samo ma powierzchnia Ogrodów Działkowych. 
Udział gruntów skarbu państwa, przekazanych w wieczyste uŜytkowanie wynosi 14,5% (34 
ha), zaś gruntów miasta przekazanych w wieczyste uŜytkowanie - 27,5% (90 ha). 

1.10. Uwarunkowania prawne 
W całokształcie uwarunkowań prawnych w zagospodarowaniu przestrzennym, główne 
znaczenie mają: 
− ochrona obiektów i miejsc na podstawie przepisów szczególnych, 
− stosunki własnościowe, wpływające na sposób inwestowania i warunki realizowania 

celów publicznych.  
W odniesieniu do stanu prawnego ochrony w mieście występują następujące jej formy:  
Ochrona konserwatorska, jej uwarunkowania i status został przedstawiony w rozdziale „ 
Środowisko Kulturowe”. 

Ochrona przyrody, jej status  ( 7 pomników przyrody) został przedstawiony w rozdziale  
„ środowisko Przyrodnicze”. 

Ochrona źródeł zaopatrzenia miasta w wodę:  
a) Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej dla wodociągu miejskiego, w 

granicach ogrodzeń poszczególnych studni (dec.OŚ-6210/4/97 z dnia 04.04.97). Na 
terenie ustanowionej strefy obowiązują zakazy:  

− wstępu osób nieuprawnionych,  
−−−− uŜytkowania gruntu do jakichkolwiek celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody,  
− wnoszenia obiektów i wykonywania robót i czynności, które mogą zmniejszyć 

przydatność wody lub wydajność studni,  
− gromadzenia ścieków, składowania odpadów, które mogą zanieczyścić wodę. 
b) Strefa zewnętrzna ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej dla wodociągu 

miejskiego, w obszarze na północ od linii kolejowej i wschód od drogi Biłgoraj - Lublin 
(dec. OS-6110/4/97 z dnia 04.04.97)Na terenie ustanowionej strefy obowiązują zakazy: 

− lokalizacji wysypisk i wylewisk odpadów ferm chowu zwierząt oraz innych obiektów 
mających wpływ na czystość wody, 

− lokalizacji magazynów i rurociągów produktów ropopochodnych i innych substancji 
chemicznych, stacji paliw, 

− stosowania środków ochrony roślin o okresie zalegania w glebie krótszym niŜ 6 
miesięcy,  

• Strefa wewnętrzna ochrony pośredniej ustanowiona dla stacji uzdatniania wody i ujęcia 
przy ulicy Targowej. Jest to obszar na północ od ulicy Targowej do torów kolejowych, 
zajmujący całą szerokość doliny Białej Łady (z wyłączeniem terenów Ośrodka Sportu i 
Rekreacji) - decyzja z dnia 04.04.1997 r. nr 0Ś-6210/4/97. Na terenie strefy obowiązują 
zakazy: 

− lokalizacji cmentarzy i grzebania zwierząt, 
− lokalizacji magazynów i rurociągów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych, stacji paliw itp. 
− lokalizacji wysypisk i odpadów, ferm chowu zwierząt oraz innych obiektów mających 

wpływ na czystość wody, 
− wprowadzania do ziemi lub wód powierzchniowych ścieków, gnojówki i gnojowicy, 



 43 

− rolniczego wykorzystywania ścieków, gnojówki i gnojowicy, 
− lokalizacji nowych ujęć wody, wykonywania robót melioracyjnych, odwodnień 

budowlanych, wykopów ziemnych i wydobywania kopalin, 
− budowy dróg i budynków, 
− urządzania pastwisk, 
− stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, 
− urządzania parkingów i mycia pojazdów mechanicznych.  

•••• Cały niemal obszar Biłgoraja z wyjątkiem nie zainwestowanych terenów zachodnich oraz 
obszaru na wschód od Al. -400Lecia znajduje się w granicy Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych - GZWP 428, który otoczony jest projektowana strefą ochronną zbiornika .  

2. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ - BARIERY, PROBLEMY, KONFLIKTY, 
ZAGROśENIA 

2.1. Bariery w rozwoju przestrzennym miasta 
Miasto Biłgoraj w swoich uwarunkowaniach posiada znaczące bariery naturalne.  
•••• Podstawowym uwarunkowaniem rozwoju przestrzennego jest jego połoŜenie w dolinach 

dwóch rzek - Białej i Czarnej Łady. PołoŜenie stymuluje rozwój miasta, a zarazem 
kształtuje jego pasmową formę przestrzenną. Szczególnie dolina Białej Łady, będąc 
ograniczeniem terenowym ma wpływ na tą formę, będąc jednocześnie  pozytywnym 
elementem jej kształtowania - ze względu na atrakcyjność ekspozycji brzegów, moŜliwość 
stania się osią zieloną miasta, a przede wszystkim na kształtowanie systemu 
ekologicznego. 

•••• Barierą naturalną jest połoŜenie miasta w otoczeniu kompleksów leśnych, które w 
naturalny sposób ograniczają jego przestrzenny rozwój i zasięg, a zarazem odcinają go od 
wsi i miasteczek sąsiednich. 

•••• Barierą w rozwoju układu przestrzennego na kierunku wschodnim są niskie i podmokłe 
tereny doliny Czarnej Łady, które nie nadają się pod zabudowę, natomiast 

 na kierunku zachodnim - gleby, o najkorzystniejszych w tym rejonie warunkach 
produkcyjnych pod uprawy polowe. Ze względu na poŜądany rozwój w tym kierunku 
następuje tu konflikt interesów miasta - między jego zainwestowaniem a ochroną 
wartościowej przestrzeni produkcyjnej.  

2.2. Ograniczenia i zagro Ŝenia ekologiczne  
ZagroŜenia odporności środowiska na antropopresję jest szczególnie aktualne w odniesieniu 
do terenów zurbanizowanych i urbanizujących się. W takich warunkach walory przyrody są 
szczególnie zagroŜone, a stopień jej odporności na degradację określa moŜliwości 
samoregulacji środowiska i jego podatności na działania wzmacniające odporność. Na ogólną 
wraŜliwość w największym stopniu wpływa w Biłgoraju odporność hydrosfery i pedosfery, w 
następnej kolejności - biosfery (zwłaszcza szaty roślinnej).  
•••• Najłatwiej degradacji ulegają wody płynące. W mieście są one nie tylko odbiornikiem 

komunalnych i przemysłowych wód pościelowych i ścieków nieczyszczonych, ale 
podlegają równieŜ degradacji ze źródeł obszarowych i terenów rolnych. Zwraca się uwagę, 
Ŝe w granicach miasta koryta Białej i Czarnej Łady na kilku odcinkach graniczą 
bezpośrednio z terenami upraw polowych i ogrodniczych. Wąski pas łęgowych zadrzewień 
i zakrzewień łęgowych nie stanowi większej przeszkody dla zanieczyszczeń chemicznych i 
organicznych, docierających do rzek powierzchniowo i podpowierzchniowo. Obie rzeki 
prowadzą równieŜ duŜo zawiesiny, szczególnie Biała Łada przepływa w górnym odcinku 
przez silnie erodowane obszary lessowe. Rzeki są równieŜ zanieczyszczone przez 
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komunikację; Biała Łada spływami zanieczyszczonych smarami i olejami wód z rejonu 
stacji PKP, a Czarna Łada - paliwami ze zlokalizowanego tuŜ nad rzeką autodromu. 

•••• Najrozleglejsze i najdotkliwsze skutki w strukturze gleby i jej właściwościach 
fizykochemicznych i biologicznych powoduje jej zanieczyszczenie ściekami, odpadami, a 
zwłaszcza toksycznymi spalinami z metalami cięŜkimi. W mieście występują typowe dla 
terenów zurbanizowanych przejawy degradacji gleb tj. alkaizacja i koncentracja metali 
cięŜkich, wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych zakwaszenie - w sąsiedztwie 
zakładów przemysłowych emitujących do atmosfery największe ilości zanieczyszczeń 
(głównkie MEWA i Zakłady Taboru Kolejowego) oraz przesuszenie. 

•••• Zły stan płytkich wód podziemnych w mieście jest równieŜ konsekwencją m.in. duŜego 
udziału w Biłgoraju w strefie śródmiejskiej gleb całkowicie zniszczonych (tzw. 
urbanoziemów) tj. przekształconych pod względem agrotechnicznym, agrochemicznym i 
agromelioracyjnym. 

•••• Mimo, Ŝe w mieście nie są przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza to 
warunki aerosanitarne w śródmieściu nie są najlepsze. Jest to skutek nagromadzenia 
niskich emitorów w zabudowie mieszkaniowo - usługowej (ponad 50) i 
niewystarczającego przewietrzania i , nie właściwej wentylacji centrum miasta (brak 
kanałów wietrzących zgodnych z kierunkiem najczęstszych, zachodnich wiatrów) 

•••• Występujące w obszarze administracyjnym miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie lasy 
są na ogół bardzo podatne na zagroŜenia antropogeniczne ze względu na przewagę siedlisk 
mało odpornych na uŜytkowanie rekreacyjne i eksploatację runa leśnego. Skutki są np. 
widoczne w lesie Borki. 

•••• Płaskość terenu miasta powoduje, Ŝe sylweta miasta jest doskonale widoczna z kaŜdej 
strony, szczególnie z kierunku zachodniego, w którym powierzchnia topograficzna podnosi 
się. Fizjonomia miasta jest bardzo podatna na dysharmonijny wpływ nietrafnych lokalizacji 
oraz wielkości kubaturowej i stylu zabudowy. 

•••• Dolina Białej Łady w systemie przyrodniczym miasta pełni wiodącą rolę. Wynika ona z jej 
tranzytowej roli w funkcjonowaniu przyrody w mieście oraz z faktu, Ŝę w kaŜdym z 
podsystemów przyrodniczych miasta jest obszarem węzłowym (klimatycznym, 
hydrologicznym, biologicznym). Za bardzo niekorzystne aspekty w odniesieniu do doliny 
tej rzeki uznaje się zabudowę kubaturową w jej dnie, zwiększanie się powierzchni 
biologicznie nieczynnej w obrębie doliny.  

•••• Niebezpieczne dla stanu czystości wód gruntowych w dolinie Czarnej łady są nie 
skanalizowane tereny zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie (np. Puszcza 
Solska). Niewłaściwa jest teŜ lokalizacja motodromu (lokalizacja w tym miejscu sprzyja 
rozchodzeniu się hałasu na całą dolinę, utrzymywaniu stałego zagroŜenia wód 
aluwialnych). 

•••• Niepokojący jest proces obniŜania się poziomu wód gruntowych, zarówno z przyczyn 
naturalnych jak i wskutek melioracji odwadniających. W odniesieniu do dolinnych 
obszarów węzłowych zjawisko to redukuje moŜliwości zasilania innych obszarów oraz 
osłabia i ogranicza moŜliwości kształtowania systemu przyrodniczego miasta. 

 

 

2.3. Obszary konfliktowe  
Z oceny przyrodniczej za największą kolizję regionalną uwaŜa się wyznaczenie wzdłuŜ drogi 
Biłgoraj - Frampol strefy aktywności gospodarczej. Odcinek ten przebiega w przewęŜeniu 
korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym i wymaga raczej wzbogacenia 
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przyrodniczego (mała retencja na Białej Ładzie, dolesienie) a nie lokalizację strefy, która 
będzie wymagała intensywnego urządzenia w infrastrukturę.  
Do szczególnie waŜących obszarów konfliktowych, głównie w stosunku do systemu 
ekologicznego są:  
- Zdegradowana zabudowa jednorodzinna i zagrodowa w złym stanie technicznym i 

estetycznym przy ul. Lubelskiej połoŜona w dolinie Białej Łady oraz zespół zabudowy 
jednorodzinnej po północnej stronie ul. Lubelskiej - róg Targowej, równieŜ połoŜony w 
dolinie, 

- Zabudowa jednorodzinna połoŜona w dolinie rzeki Białej Łady, przy samym jej korycie 
przy ul. Stawiska, 

- Targowisko miejskie przy ul. Dąbrowskiego oraz usytuowany obok skład materiałów 
budowlanych, 

- Zabudowa przemysłowa po północnej stronie ul. Krzeszowskiej, przy samym korycie 
Białej Łady, w pasie szerokości ok. 100 m. od jej koryta, 

- Zespół zabudowy garaŜowej w złym stanie technicznym przy ul. Stawiska oraz zespół 
zabudowy garaŜowej usytuowany prostopadle do ul. Stawiska na zapleczu zabudowy 
wielorodzinnej,  

- Niekorzystna obecnie struktura przestrzenna miasta (nadmiernie wydłuŜona) - pasmowa - 
ukształtowana wzdłuŜ doliny, znacznie utrudnia koncentrację usług ogólnomiejskich w 
centrum miasta i nie pozwala na ukształtowanie zwartej struktury centrycznej. W 
zagospodarowaniu przestrzennym innym rodzajem konfliktów są tereny, w których 
występują kolizje. Znaczna ich część ma charakter nieodwracalny, naleŜą do nich m.in.: 

- ciąg zabudowy wielorodzinnej wzdłuŜ ulicy Nadstawnej, będący kurtyną odgradzającą 
miasto od doliny Białej Łady; zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej, na 
miejscu (po wyburzeniu) zabytkowej zabudowy drewnianej, 

- lokalizacja Zakładów Metalowych w polu, pomiędzy ul. Partyzantów a Cegielnianą we 
wschodniej części miasta, 

- przebieg obwodnicy - ul.Batorego środkiem doliny Białej Łady, wzdłuŜ biegu rzeki. Ulica 
ta nie tylko degraduje dolinę pod względem przyrodniczym, lecz wytrasowanie jej jest 
nieprawidłowe z punktu widzenia przestrzennego, niszczy rysunek doliny oraz na 1/2 swej 
długości wciśnięta jest w obszar zainwestowany lub który obecnie zagospodarowywuje się 
(osiedle jednorodzinne „Batorego” i ”Zielona”, osiedle wielorodzinne u zbiegu ulic 
Batorego - Krzeszowska-Kościuszki. Ten trakt tranzytowy jest głównym kanałem 
komunikacyjnym, a tym samym liniowym źródłem zanieczyszczeń i hałasu oraz barierą dla 
ruchu pieszego i bariera ekologiczną . 

Niektóre kolizje są moŜliwe do likwidacji : 
-Chaotyczny rozwój przemysłu - szczególnie uciąŜliwe i złe lokalizacje przemysłu w 
dzielnicy południowo-wschodniej „Piaski”. Znajdują się tam funkcje nawzajem wykluczające 
się ze względów sanitarnych np. piekarnie, cukiernia obok zakładów metalowych i masarni. 
-Wejście ruchu, ale takŜe tranzytowego systemu komunikacyjnego w obszar organizmu 
miasta. Szczególnie, kolizje i niebezpieczeństwo stwarza tranzyt główną ulica miasta - ul. 
Kościuszki. Przeciwdziałanie moŜe polegać na wykorzystaniu części układu tranzytowego dla 
potrzeb wewnętrznych miasta.  
-Powstawanie zabudowy jednorodzinnej po zachodniej stronie Białej Łady, „zatykającej” 
główne ciągi systemu ekologicznego miasta. Pasmo monofunkcyjnej zabudowy 
jednorodzinnej stanowi niewłaściwe przesądzenie dla organicznego rozwoju miasta, blokując 
ciągłość rozwoju funkcjonalnego. Ze względu na jeszcze dość niski stopień realizacji 
zabudowy, postuluje się zmiany, przynajmniej w części układu i sposobu zagospodarowania.  
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2.4. Obszary problemowe  
Nasilenie konfliktów o znaczeniu w skali całego miasta kwalifikuje pewne miejsca do 
obszarów problemowych: 
Obszar w okolicach dworca PKS  
Występujące tu problemy wymagają w pierwszym rzędzie rozwiązań urbanistyczno - 
architektonicznych oraz opracowania planu miejscowego. NaleŜą do nich: 
-chaos przestrzenny, brak organizacji i uporządkowania w zabudowie kiosków handlowych, 
pawilonów i straganów, 
-bliskość hali targowej (w której sąsiedztwie znajduje się podobnie nieuporządkowane 
zgromadzenie zabudowy handlowej) oraz duŜego terenu z magazynami Handlowej 
Spółdzielni Pracy (które są obecnie wykorzystywane przez rzemiosło nieuciąŜliwe, handel 
detaliczny i hurtowy), 
-połoŜenie dworca w kwartale, w którym są usytuowane główne usługi ponadlokalne i 
urządzenia dla obsługi mieszkańców z rejonu administracyjnego Biłgoraja (Urząd Rejonowy, 
Urząd Pracy, i inne) 
-ze względów kulturowych, przez ten obszar przechodzi „umowna” linia będąca 
przedłuŜeniem ul. Czerwonego KrzyŜa waŜnej dla toŜsamości miasta (zabudowa drewniana) - 
ulica zakończona ruinami zabytkowego młyna ze śluzą, prowadząca do doliny Białej Łady, 
-bliskie sąsiedztwo obszaru o małym zainwestowaniu - prywatne ogrody pomiędzy rzędami 
zabudowy przy ul. Cichej i Partyzantów (zielonego pasma - biegnącego do miasta od 
wschodu) które mogłoby stanowić element powiązania poprzez obszar z dolina Białej Łady, 
-usytuowanie obszaru przy skrzyŜowaniu głównej osi pionowej miasta ulicy Kościuszki z osią 
poprzeczną, łączącą zachodnią i wschodnią część miasta (ciągiem ulic: Włosiankarska, 
Sikorskiego, Komorowskiego). 
Dzielnica Przemysłowa „Piaski”  
Nasilenie konfliktów w tym obszarze wynika głównie z charakteru jednostki tj. zgrupowania 
obiektów przemysłowych otoczonych zabudową mieszkaniową przemieszaną z usługami. 
Głównymi problemami tego rejonu są: 
-brak strefy izolacyjnej pomiędzy zainwestowaniem przemysłowym i zabudową mieszkaniową, 
-brak dostępu terenów przemysłowych do miejskich systemów infrastruktury - kanalizacji, gazu. 
Taki stan stwarza zagroŜenia dla mieszkańców sąsiadujących terenów -np. szamba masarni, 
podmywające sąsiednie tereny.  
-znaczne obszary zabudowy zdegradowanej o złym stanie technicznym i estetycznym (np. teren 
Ogrodniczej Spółdzielni Pszczelarskiej), 
-zbyt ekstensywne wykorzystanie terenów przemysłowych np. Przedsiębiorstwo Materiałów 
Budowlanych oraz pustostany (masarnia Agromeks przy ul. M.Konopnickiej, puste magazyny 
Spółdzielni Pracy przy Komorowskiego), 
-niewłaściwe wzajemnie sąsiedztwo poszczególnych funkcji przemysłowych np. ciastkarni i 
piekarni obok masarni, czy zakładów metalowych oraz w tym samym rejonie wytwórni wód 
gazowanych. 

Rejon historycznego miasta -ulice: Kopernika, 3Maja, Czerwonego KrzyŜa  
Mimo, Ŝe jest to waŜny obszar dla toŜsamości kulturowej miasta, charakterystyczna dla tego 
rejonu zabudowa staje się formą zanikającą i zdegradowaną. PołoŜenie wymienionych 
terenów, jak i ich znaczenie, kwalifikuje obszar do podjęcia decyzji strategicznych co dla 
dalszej przyszłości. Poszczególne, wskazane miejsca mają trochę inne sytuacje problemowe i 
tak: 
-ul. Kopernika - opracowany plan miejscowy likwiduje znaczną część zabudowy drewnianej, 
wprowadzając dwu kondygnacyjną pierzeję budownictwa szeregowego. Wprowadzony 
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sposób zagospodarowania kwartału niszczy klimat historyczny i architektoniczny tego 
miejsca. Obecnie stopień realizacji tego planu jest jeszcze niewielki - 2 budynki. 
-ul. Czerwonego KrzyŜa - duŜe zgrupowanie zabudowy drewnianej, pretendujące  do 
zachowania ze względów kulturowych . Jest tu waŜne powiązanie przestrzenne - ciąg 
prowadzący do ruin zabytkowego młyna i śluzy, mający w swej perspektywie widokowej po 
drugiej stronie rzeki - Park RoŜnówkę. Problem stanowi teŜ zabudowanie od południa (od 
ulicy Sikorskiego) blokami wielorodzinnymi kwartału pomiędzy ul. Sikorskiego i 
Dąbrowskiego, w którym znajduje się ul. Czerwonego KrzyŜa. 
-ul. 3 Maja - ze względów kulturowych waŜne zgrupowanie zabudowy drewnianej, 
predysponowanej do objęcia ochroną. Problemem jest planowane „ przebicie przez kwartał ul. 
Lubelskiej wraz z zespołem parkingów oraz przeznaczenie duŜego obszaru pod budownictwo 
wielorodzinne (zrealizowane w ciągu ul. 3-Maja w 60%). 
Obszar przy ul. Włosiankarskiej, u stóp Parku RoŜnówka. Główne problemy , występujące w 
tym obszarze to: 
- zlokalizowanie w dolinie Białej Łady funkcji, które w zdecydowanym stopniu wpływają na 
jej degradację - zabudowy o charakterze składów i magazynów  (tereny Włosiankarskiej 
Spółdzielni Pracy dzierŜawione hurtowni olejów, przeds. „Autogaz”, „Motcar” oraz Sp. 
Rękodzieła Art. i Lud. „Wikliniarka”), - przemieszanie funkcji - na obszarze mieści się 
równieŜ KRUS, myjnia samochodowa, Woj. Zakład Weterynarii, budowana jest stacja obsługi 
samochodów, - połoŜenie przy głównym ciągu ulic (Włosiankarska-Sikorskiego-
Komorowskiego) łączącym miasto „wschodnie” z miastem „zachodnim” oraz na jednej 
wysokości z powstającym ośrodkiem usługowym przy dworcu PKS. 

CZĘŚĆ II 

1. CELE GŁÓWNE ROZWOJU MIASTA - STRATEGICZNE 
Określenie celów stanowi podstawę ustalenia kierunków rozwoju miasta .Przyjęte cele 
uwzględniają moŜliwości i ograniczenia (uwarunkowania) wynikające ze stanu istniejącego. 
Cele główne sformułowane są jako hasła rozwojowe, syntetycznie określające obraną drogę 
rozwoju - „misję” miasta, słuŜąc jednocześnie jego promocji.  

1.1. Biłgoraj - miasto organiczne, modelowy wzorzec  naturalnej symbiozy 
przyrody i działa ń antropogenicznych.  

Głównym celem rozwoju miasta będzie ukształtowanie Ŝywego, zielonego miasta 
organicznego oraz w  pełni świadoma eliminacja intensywnego i Ŝywiołowego procesu 
przyśpieszonego rozwoju, będącego zagroŜeniem dla środowiska, na korzyść  rozwoju 
zrównowaŜonego. 
Priorytetem działań będzie promocja na skalę krajową szczególnych walorów połoŜenia 
miasta, jego wartości przyrodniczych oraz obranego kierunku rozwoju - „organicznego” i 
„naturalnego”. Stała ochrona zasobów przyrodniczych miasta odbywać się będzie poprzez 
stworzenie podstaw kształtowania środowiska w kierunku znaczącej poprawy jego walorów 
sanitarnych, klimatycznych i biologicznych. 
„Konieczne jest upodmiotowienie środowiska, a takŜe dostrzeganie go w procesie przemian 
ustrojowych. Istotne jest łączenie indywidualnych korzyści gospodarza przestrzeni z korzyścią 
jaką jego działalność przysporzy w skali ogólnej. Świadomość przestrzenna społeczeństwa 
jest tu elementem podstawowym. Wolą władz i społeczeństwa winno być zachowanie 
obszarów, na których utrzymały się biotyczne formy krajobrazu, a takŜe ochrona środowiska 
przed jego dalszą degradacją”- (prof. J.Chmielewski). 
Zdecydowanie odrzuca się pseudoidee o moŜliwości przeceniania korzyści płynących  z 
ochrony przyrody, bądź, Ŝe ochrona ta moŜe być ekologiczną barierą rozwoju 
(funkcjonowania gospodarki). 
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1.2. Biłgoraj - miasto o randze o środka obsługi cz ęści województwa oraz 
węzłowy o środek przedsi ębiorczo ści. 

Uznaje się, Ŝe szansa poprawy jakości Ŝycia mieszkańców zaleŜy przede wszystkim od osiągniętej rangi miasta - 
zarówno w wymiarze ośrodka obsługi części województwa (powiatowego) jak i waŜnego ośrodka gospodarczego 
(usługowo - przemysłowego) oraz kulturalnego w regionie. Jednocześnie rozwojowi miasta w zakresie 
wzmocnienia jego sił wytwórczych sprzyja efektywna poprawa jakości Ŝycia mieszkańców (rynek pracy, 
kapitałowy, infrastruktura produkcyjna, postęp techniczny otwarcie na dopływ tych sił z zewnątrz). 
Na celu nadrzędnym - pozostawaniu w stanie zrównowaŜonego rozwoju -  będzie skoncentrowana strategia 
rozwoju funkcji powiatowych obejmująca współzaleŜne kompleksy: środowiskowy, komunalny, usługowy, 
mieszkaniowy, przestrzenny i kulturalny. 
DąŜąc do wzrostu pozycji Biłgoraja w regionie dostrzega się korzyści jakie moŜna uzyskać dzięki: 
• przyrostowi liczby mieszkańców i miejsc pracy; 
• wzmoŜonemu przepływowi przez miasto osób, towarów, kapitału i  informacji 
• poszerzeniu  oferty świadczonych usług - zarówno dla ludności jak i  dla działów produkcyjnych 
• intensyfikacji i efektywizacji wykorzystania przestrzeni miejskiej 
• rozwojowi ośrodka usługowo - produkcyjnego 
• rozwojowi Ŝycia kulturalnego, rozrywki, turystyki i sportu, a takŜe szkolnictwa 
• modernizacji i rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej umoŜliwiającej restrukturyzację 

zagospodarowania przestrzennego w kierunku efektywnego wykorzystania przestrzeni. 
Drugi cel rozwojowy ukierunkowany na rozwój funkcji powiatowych i wzrost pozycji Biłgoraja w regionie 
warunkowany jest sprawnymi połączeniami komunikacyjnymi z miastami Polski południowo-wschodniej, 
wprowadzaniem innowacyjnych, konkurencyjnych sektorów usługowych i kulturalnych, tworzeniem atrakcyjnego 
krajobrazu miejskiego, dopływem kapitału z regionu i kraju. Realizacja  tego celu ma za zadanie wypromować 
Biłgoraj na jedną z pierwszoplanowych pozycji  w regionie. 

1.3. Bilgoraj-miasto oryginalnych tradycji i specyf icznych funkcji w regionie 
Celem rozwoju miasta będzie równieŜ kultywowanie tradycji, odmienności i oryginalności 
oraz  poszerzanie oferty specyficznych i konkurencyjnych w regionie funkcji. 
W sferze przestrzennej - odnosić się to będzie do wydobycia i kultywowania odmiennego 
charakteru przestrzennego atrakcyjnych dzielnic miasta oraz postawienia bariery zaporowej 
dla wszelkich przejawów standaryzacji, unifikacji, upodobniania się do innych miast „bez 
twarzy”. 
W sferze kulturowej - do „ocalania od zapomnienia” miejsc toŜsamości kulturowej (m.in. 
zabytków młyna i śluzy, Parku RoŜnówki, Puszczy Solskiej, zespołów zabudowy drewnianej ) 
oraz rewaloryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. 
DąŜyć się będzie do podtrzymywania tradycji posiadania funkcji , których brak w  pozostałych 
miastach regionu (kryta pływalnia, autodrom, wioska dziecięca S.O.S. ) oraz stałego 
poszerzania oferty usług oryginalnych, głównie w zakresie kultury, sportu i turystyki. 
Przyjmuje się zasadę, Ŝe niepowtarzalność, oryginalność i specyfika (połoŜenia, funkcji, zasad 
gospodarowania przestrzenią, walorów przyrodniczych) jest sposobem osiągnięcia statusu 
„miasta sukcesu” oraz instrumentem jego promocji. 

2. CELE ROZWOJU MIASTA WARUNKUJ ĄCE OSIĄGNIĘCIE CELÓW 
GLÓWNYCH 

2.1. Cele rozwoju systemów  infrastruktury. 
• poprawa standardów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód opadowych, 

standardów zaopatrzenia w ciepło  i gospodarki energetycznej  poprzez rozszerzenie 
zasięgu obsługi miejskiego systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, optymalne 
rozszerzenie zasięgu obsługi miejskiego systemu kanalizacji deszczowej oraz 
ciepłowniczego oraz rozszerzenie zasięgu obsługi systemu gazowniczego i zakresu 
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wykorzystania gazu ziemnego dla celów grzewczych na obszarze zainwestowania 
miejskiego,     

• rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę  warunkującą poprawę 
niezawodności dostawy wody  w mieście oraz dostosowanie zasad rozwoju tego systemu  
jak równieŜ systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej do strategii rozwoju funkcjonalno 
- przestrzennego miasta; modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego zmierzającą 
do podniesienia efektywności techniczno-ekonomicznej dostawy ciepła dla odbiorców, 

• racjonalne zagospodarowanie udokumentowanych zasobów wód podziemnych poprzez 
stworzenie warunków dla właściwej ochrony jakości i ilości wód pobieranych z ujęć dla 
miasta, 

•  preferowanie polityki zmierzającej do racjonalnego wykorzystania wody dla celów 
przemysłowych poprzez eliminowanie technologii wodochłonnych, wprowadzanie 
instalacji zamkniętych obiegów wody lub wykorzystanie wody powierzchniowej w 
przypadku wystąpienia zapotrzebowania na wodę niŜszej jakości. 

• eliminację istniejących i potencjalnych zagroŜeń dla stanu czystości wód podziemnych i 
powierzchniowych występujących na obszarze miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
poprzez prawidłowy rozwój systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• poprawę niezawodności pracy źródeł i układu przesyłowego systemu ciepłowniczego oraz 
efektywności ekonomicznej w gospodarce cieplnej miasta poprzez  prawidłowy rozwój 
systemu gazowniczego; poprawę niezawodności pracy miejskiego systemu gazowniczego 
poprzez zrealizowanie na obszarze zainwestowania miejskiego  zamkniętych, 
pierścieniowych układów głównych ciągów przesyłowych na sieciach średniopręŜnej i 
niskopręŜnej, 

• poprawę warunków ochrony środowiska w mieście poprzez rozwój ciepłownictwa  i 
gazownictwa prowadzący do: zmniejszenia emisji zanieczyszczeń spalin ze źródeł ciepła,  
zmniejszenia uciąŜliwości od transportu opału i odpadów paleniskowych w mieście  

2.2. Cele rozwoju systemu transportowego 
Celami rozwoju systemu transportowego są: 
zapewnienie w miarę bezkonfliktowego przebiegu ruchu tranzytowego oraz powiązań obszaru 
miasta z układem zewnętrznym zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych 
wewnątrzmiejskich, pomiędzy obszarami będącymi celami i źródłami ruchu (obszary 
intensywnego mieszkalnictwa, usług, przemysłu itd.). 

CZĘŚĆ III 

K I E R U N K I  Z A G O S P O D A R O W A N I A  P R Z E S T R Z E N N E G O  
1. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
1.1.Kierunki zagospodarowania przestrzennego podporządkowuje się zasadzie kompromisu 
pomiędzy wymogiem zapewnienia miastu odpowiednich warunków rozwoju przestrzennego a 
wymaganiami ochrony środowiska przyrodniczego. Ramy tego kompromisu mieszczą się w 
przyjętej jako naczelnej, idei ekorozwoju, tj rozwoju zrównowaŜonego, zapewniającego 
przyrodnicze podstawy rozwoju egzystencji człowieka i wprowadzającego ład gospodarczy, 
funkcjonalny oraz estetyczny w środowisku. Oznacza to pełną zgodność gospodarowania z 
uwarunkowaniami przyrodniczymi i optymalne wykorzystanie jego zasobów oraz walorów, 
ale tylko zgodnie z zasadami jego naturalnego funkcjonowania. 
1.2.Za podstawowe determinanty przyrodniczo-krajobrazowe, uzasadniające nadrzędność 
wymogów ekologicznych w zagospodarowaniu uznaje się: 
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-dolinę Białej Łady, obejmującą zarówno jej dno jak i miejscami wyraźnie zarysowujące się 
strefy zboczowe, 
-zwartość i zróŜnicowanie siedliskowe zbiorowisk roślinnych połoŜonych na obrzeŜu terenów 
zurbanizowanych, 
-niską odporność hydrosfery i pedosfery na antropopresję, 
-Ŝłobiące wysoczyznę w zachodniej części miasta płytkie obniŜenia dolinne zachowujące 
pomiędzy sobą łączność przestrzenną. 
Nadrzędność ta przejawia się: 
-w odniesieniu do doliny Białej Łady (i zarazem wszystkich innych) - zakazem zabudowy 
kubaturowej i rewaloryzacją zniszczonych jej fragmentów, 
-w odniesieniu do zbiorowisk roślinnych - ochroną przed przekształceniem i zniszczeniem 
(głównie łąk przed zaorywaniem i zabudową), 
-w odniesieniu do niskiej odporności środowiska - koniecznością zintensyfikowania działań w 
zakresie ochrony wód i gleb (kanalizacja sanitarna, zalesienia), 
-w odniesieniu do obniŜeń dolinnych - moŜliwością i koniecznością kształtowania spójnego 
systemu terenów zieleni. 
1.3.W obrębie miasta wyodrębniają się zespoły powiązanych ze sobą przestrzennych 
jednostek przyrodniczych (geokompleksów), charakteryzujących się względnie jednorodną 
budową i zbliŜonym sposobem funkcjonowania. Konstytuują one System Przyrodniczy Miasta 
(SPM), którego trzon tworzą doliny Białej i Czarnej Łady oraz kompleks łąkowo-leśny w 
północnej i wschodniej części miasta. Doliny zarówno w płaszczyźnie regionalnej jak i 
lokalnej stanowią podstawowe elementy tranzytowe systemu przyrodniczego, zapewniają mu. 
ciągłość ekologiczno-przestrzenną. Natomiast kompleks leśno-łąkowy z zalewem na rz. Osie 
stanowi obszar węzłowy SPM, zasilający ekologicznie tereny zurbanizowane i ubogie 
przyrodniczo (głównie agrocenozy) 
1.3.1.Przyjmuje się, Ŝe nadrzędnym funkcjom przyrodniczym tego systemu (klimatycznej, 
hydrologicznej i biologicznej) powinny być podporządkowane funkcje pozaprzyrodnicze. 
Spośród nich za moŜliwe i poŜądane do ochrony i rozwoju uznaje się funkcję estetyczną i 
wypoczynkową. 
1.3.2. Przy załoŜeniu, Ŝe głównym celem systemu, obok zagwarantowania prawidłowego 
funkcjonowania przyrody w mieście, jest zapewnienie mieszkańcom właściwych warunków 
Ŝycia, sposób uŜytkowania dolin powinien umoŜliwiać pełnienie przez nie funkcji systemu 
regeneracji zasilania i wymiany powietrza. Warunkuje to utrzymanie higieny powietrza na 
optymalnym, w istniejących warunkach zagospodarowania poziomie i wymaga: 
-utrzymania przewaŜającego sposobu uŜytkowania dolin sprowadzającego się do dominacji 
niskiej i średniej zieleni, nie zakłócającej dynamiki przepływu powietrza. 
-udroŜnienia fragmentów doliny Białej Łady poprzez nie odtworzenie stopniowo 
dekapitalizującej się zabudowy. 
1.3.3.Doliny rzeczne tworzą równieŜ, jako główne ogniwa, podsystem hydrologiczny, w 
którym dominuje spływ wody. W studium przyjmuje się, Ŝe zasadniczym przedsięwzięciem 
stabilizującym funkcjonowanie podsystemu będzie retencja powierzchniowa (zbiornik wody 
w dolinie Czarnej Łady). 
1.3.4.Podsystem biologiczny, zapewniający przemieszczanie się organizmów, tworzy przede 
wszystkim naturalne zbiorowiska roślinne (kompleks leśno-łąkowy w pn i wsch. części miasta 
oraz doliny rzeczne). Stabilizacja podsystemu powinna polegać na utrzymaniu, a tam, gdzie to 
moŜliwe, na kształtowaniu róŜnorodności nisz ekologicznych oraz na dąŜeniu do zwiększania 
adekwatności pomiędzy układem przyrodniczym a siedliskiem (czyli środowiskiem 
autentycznym). 
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1.3.5.Reasumując, kształtowanie Systemu Przyrodniczego Miasta w warunkach nasilającej się 
antropopresji i częściowo zniszczonych niektórych elementów środowiska wymaga 
przestrzegania podstawowych ekologicznych zasad kształtowania przyrody, tj. 
-zachowania ciągłości  przyrody w czasie  
-zachowania ciągłości przyrody w przestrzeni. 
-adekwatności między stworzonym układem przyrodniczym a siedliskowym 
-ochrony i zwiększenia róŜnorodności układów przyrodniczych. 
1.4. Doliny Białej i Czarnej Łady to równieŜ miejskie tereny zieleni o wciąŜ nie 
wykorzystanych w pełni walorach wypoczynkowych. Studium nie tylko sankcjonuje juŜ 
rozwijającą się w ich obrębie funkcję rekreacyjną, ale przyjmuje konieczność: 
-budowy zbiornika wodnego w dolinie Czarnej Łady dla urozmaicenia jej oferty rekreacyjnej, 
-urządzenia tras spacerowych, 
-utworzenia błoni rekreacyjnych w dolinie Białej Łady, przydatnych do organizowania 
róŜnorodnych form wypoczynku czynnego (jako teren zabawowo-sportowy) i biernego (jako 
tzw. zielone plaŜe). 
Prawidłowe funkcjonowanie dolinnych terenów zieleni wymaga: 
-utrwalenia, a tam, gdzie to niezbędne, poprawy ich ciągłości przestrzennej (ale tylko w 
układach równoległych, a nie poprzecznych do osi dolin), 
-utrzymania i wzbogacania naturalnych siedlisk, a w wyniku tego wykształcenie zespołów 
roślinnych o duŜej naturalnej odporności na presję rekreacyjną (najbardziej poŜądane na 
błoniach są niskie uprawy trawiasto - zielne typu muraw bliźniaczych, wysoce odporne, bo o 
chłonności naturalnej rzędu 30-40 osób/ha/dzień i łatwo regenerujące się). 
1.5. Newralgiczną strefą jest otoczenie systemu przyrodniczego, składające się z 
geokompleksów, które nie wchodzą w skład systemu, ale są pod jego wpływem lub na niego 
wpływają. PoniewaŜ jest to miejsce przenikania się korzystnych i niekorzystnych oddziaływań 
systemu na otoczenie i otoczenia na system, szczególnie waŜne jest umiejętne 
zagospodarowanie tej strefy - dla stworzenia warunków do wzmocnienia poŜądanych 
wpływów systemu na ekosystem miasta oraz ograniczenia lub eliminacji wpływów 
niepoŜądanych. 
Za priorytetowe w tym względzie uznaje się: 
-objęcie kanalizacją sanitarną starej i nowej zabudowy mieszkaniowej w strefie brzegowej 
doliny Czarnej Łady (ul. Puszcza Solska i Armii Krajowej), 
-odsunięcie zdekapitalizowanej zabudowy przemysłowo - składowej od koryta Białej Łady na 
północ od ul. Krzeszowskiej, 
-fitomeliorację (głównie zadrzewienia stref zboczowych dolin), 
-udraŜnianie, w miarę moŜliwości, zablokowanych wlotów terenów zieleni do dolin. 
1.6. Poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego uzaleŜniona jest od: 
-pełnego dociąŜenia urządzeń infrastruktury technicznej (oczyszczalnia komunalna), słuŜącej 
ochronie środowiska, 
-budowy nowych urządzeń, słuŜących temu celowi (kanalizacja sanitarna i deszczowa, punkty 
składowania odpadów) 
-szerszego stosowania, niŜ dotychczas paliw niskoemisyjnych w systemach grzewczych (tj 
gazu, oleju, energii elektrycznej) 
-rekultywacja dzikich wysypisk śmieci (zwłaszcza w rejonie ul. Armii Krajowej), -
rewaloryzacja ekologiczna zdegradowanych fragmentów doliny Białej Łady. 
1.7. Zakres ochrony prawnej przyrody w mieście jest niewielki (7 pomników przyrody). 
Proponuje się rozszerzyć tę ochronę: walory faunistyczne i krajobrazowe stawów RoŜnówka 
uzasadniają celowość objęcia ich ochroną prawną poprzez nadanie statusu zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowego. 
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1.8. Zgodnie ze „Studium granic obszaru zagroŜeń powodzią (zasięg wód stuletnich) miasta 
Biłgoraja” przyjętego przez Radę Miejską w Biłgoraju w 2003r. – tereny objęte zasięgiem 
wody 1% są wyłączone z zabudowy. 

2. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
Ogólne załoŜenia systemu ochrony: 
2.1. Ochrona rezerwatowa obejmująca obiekty o najwyŜszym znaczeniu historycznym 
nakazuje zachować je w stanie niezmienionym, bez moŜliwości przebudowy. Działania 
konserwatorskie - prowadzone pod nadzorem słuŜb konserwatorskich i w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zamościu - mają na celu zabezpieczanie, 
restaurowanie, renowację obiektów i ich obszarów otaczających. RównieŜ inwestycje mogące 
mieć przestrzenne oddziaływanie na obiekty zabytkowe muszą być uzgadniane z WKZ. 
2.2. Obszary objęte ochroną pośrednią, z obiektami charakterystycznymi dla toŜsamości 
miasta, naleŜy zagospodarowywać, bez zmiany ich przestrzennego wyrazu. Konieczne jest 
zachowanie układów urbanistycznych (przebieg i linie regulacyjne ulic, podziały 
własnościowe terenów) oraz obiektów stanowiących wartość kulturową. Nowe inwestycje 
swoimi formami przestrzennymi i lokalizacją nie mogą zagraŜać obiektom historycznym - 
muszą być zharmonizowane z otoczeniem. Wszelkie działania inwestycyjne w tych strefach 
muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
2.3. Wyznaczony obszar strefy konserwatorskiej z charakterystycznymi dla toŜsamości 
Biłgoraja obiektami powinien utrzymać taki sam wyraz przestrzenny. Obowiązuje tu 
zachowanie układu urbanistycznego, gabarytów zabudowy, urządzenia zieleni oraz form 
architektonicznych nawiązujących do tradycyjnych. Obszar ten powinien mieć opracowany 
plan miejscowy - w skali 1:1000 w konwencji planu regulacyjnego - tj. obejmującego 
zarówno układ funkcjonalno - przestrzenny jak i kompozycję tkanki architektonicznej 
uwzględniającą formy zabudowy oraz układ zieleni. Plan taki opracowywany musi być w 
oparciu o wytyczne konserwatorskie oraz konsultowany i uzgadniany z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
2.4.Na obszarze tym znajduje się 9 obiektów zabytkowych) oraz 9 posiadających wysokie 
walory kulturowe i duŜe znaczenie dla krajobrazu historycznego Biłgoraja. Są one 
wymienione w cz. I 1.3.2. poz. 16 - 24. Postuluje się objąć je statusem zabytku z wpisem do 
ewidencji. Poza obszarem strefy konserwatorskiej znajduje się 5 obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków (cz. I 1.3.2. poz. 4, 6 - 9) i stanowisko archeologiczne (poz. 15). 
2.5.NaleŜy bezwzględnie zachować historyczny układ urbanistyczny (układ ulic) w obszarze 
objętym ochroną konserwatorską (zgodnie z historycznymi planami miasta). W miarę 
moŜliwości przeprowadzić rewaloryzację zabudowy rynkowej z podjęciem zbliŜenia form 
architektonicznych do historycznych sposobów zabudowy. Proponuje się zamienić pierzei 
dachy płaskie na wyŜsze, przekomponować elewacje i usługi wbudowane. 
2.6. NaleŜy zachować w formie przestrzennej, i funkcji wszystkie obiekty zabytkowe wpisane 
do rejestru zabytków wraz z ich strefami ochronnymi (jeśli takie posiadają). Zachowanie 
funkcji jest konieczne w przypadku obiektów sakralnych, muzealnych, cmentarzy. 
2.7.NaleŜy zachować w układzie urbanistycznym i charakterze przestrzennym 
(architektonicznym) obszar pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. M. Kopernika wraz z drewnianą 
zabudową przy ul. M. Kopernika, budynkiem d. elektrowni, zieleńcem z pamiątkowym 
kamieniem. Uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej muszą układem i dla tego obszaru miasta 
gabarytami nawiązywać do istniejących budynków drewnianych, charakterystycznych dla tego 
obszaru miasta. 
2.8.NaleŜy zachować charakter przestrzenny (architektoniczny) zabudowy i 
zagospodarowania terenu - tj. ogródków, ogrodzeń, zadrzewienia - ulicy Czerwonego KrzyŜa i 
pozostałości po d. młynie na Ładzie wraz z urządzeniami technicznymi. 
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2.9.Wymienione w cz.I 1.3.2 obiekty zabytkowej ae do rejestru zabytków (poz. 1 - 5), obiekty 
figurujące w "Katalogu zabytków ..." (poz. 10 - 15) oraz obiekty o wysokich walorach 
kulturowych a nie posiadające Ŝadnego statusu zabytku (poz. 16 - 24) winny być inspiracją do 
kształtowania nowej architektury Biłgoraja. Wszystkie obiekty wymienione w tym punkcie 
naleŜy zachować jako elementy toŜsamości kulturowej krajobrazu miasta. 
2.10. NaleŜy zachować istniejące zabytkowe tereny zielone (cmentarze i park RoŜnówka) 
oraz skwery w obszarze ochrony konserwatorskiej wraz z obiektami małej architektury 
(pomniki, kamienie pamiątkowe) a takŜe małe obiekty sakralne (kapliczki, krzyŜe) tworzące 
charakterystyczny krajobraz miasta. Pozostałości parku dworskiego RoŜnówka naleŜy poddać  
konserwacji i rewaloryzacji po wcześniejszym opracowaniu szczegółowego projektu z 
sugestią odtworzenia tu 
2.11.Wymienione obszary obejmujące bardzo istotne dla Biłgoraja fragmenty zabudowy 
powinny mieć opracowane plany szczegółowe z wyraźnym zaznaczeniem ich kulturowego 
znaczenia. 
2.12.Wszystkie zabytkowe obiekty, zespoły i obszary muszą mieć opracowane w 
porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zamościu projekty rewaloryzacji 
i ochrony - celem niedopuszczenia do ich degradacji. 
2.13.NaleŜy opracować szczegółowe wytyczne architektoniczno - przestrzenne kształtowania 
nowej zabudowy miasta z wykorzystaniem wzorców obiektów wymienionych w Cz. I.1.3.3. 
2.14. Wszelkie prace ziemne na terenach oznaczonych jako stanowiska archeologiczne muszą 
być prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
i pod nadzorem słuŜb archeologicznych.  

3. STRUKTURA TERENU – KIERUNKI ROZWOJU 
3.1. Program rozwoju 
W myśl ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego1 miasto 
Biłgoraj ma mieć status „subregionalnego ośrodka rozwoju”, a więc miasta wskazanego do 
rozwoju, którego zadaniem będzie stymulacja rozwoju południowej części województwa. 
Aktywność rozwojową miasto wykazuje juŜ obecnie i to w stosunkowo wysokim stopniu. 
NaleŜy się więc liczyć z jego dalszym dynamicznym wzrostem. 
Na wzrost taki miasto naleŜy przygotować przede wszystkim w kategoriach przestrzennych. 
Wyrazić się to powinno: 
- znacznej wielkości ofertą terenów pod potencjalne inwestycje, 
- zachowaniem i podniesieniem atrakcyjności miasta jako środowiska Ŝycia i pracy. 
Zwiększy to tym samym siłę przyciągania miasta. 
Nie ma podstaw obecnie do jednoznacznego określenia potrzeb terenowych miasta pod 
nowe inwestycje w perspektywie 15 – 20 lat. Oferta w tym zakresie powinna być raczej 
większa niŜ mniejsza.  Po pierwsze, aby dać potencjalnym inwestorom większą szansę 
wyboru, po drugie, aby mieć ofertę na potrzeby obecnie nieprzewidywalne. NaleŜy przy tym 
pamiętać, Ŝe tereny rozwojowe muszą zaspakajać potrzeby komplementarne, tj.: 
- mieszkaniowe, jedno i wielorodzinne wraz z usługami podstawowymi,  
- biznes, w tym – biura, przemysł róŜnych rodzajów  itp., 
- centra usługowe , 
- usługi ponadpodstawowe oraz wyŜszego rzędu – regionalne i wyŜsze,  
- tereny rekreacji 
oraz  - komunikacji, infrastruktury technicznej itd., to znaczy wszystkie te funkcje, jakie są 
niezbędne dla Ŝycia mieszkańców współczesnego miasta oraz obsługi obszaru ciąŜenia. 

Przy takich załoŜeniach wyjściowych moŜna  szacować, Ŝe w okresie perspektywy miasto 
powinno być przygotowane na  co najmniej podwojenie swoich terenów zainwestowania.  
Tereny te powinny zabezpieczać potrzeby demograficzne – wzrost ludności i  jej rosnące 

                                              
1 Uchwalonego uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002r. 
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potrzeby, potrzeby istniejącego i potencjalnego biznesu, potrzeby restrukturyzacji istniejącej 
substancji  miejskiej, przy załoŜeniu dalszego wzrostu ekonomicznego  kraju i regionu. 
Oznacza to, Ŝe wszystkie dostępne tereny w granicach  miasta naleŜałoby zarezerwować 
pod rozwój jego perspektywicznych funkcji.  

3.2. Rozmieszczenie programu 
Przyjmując tak znaczny perspektywiczny program rozwoju miasta do rozmieszczenia na jego 
obszarze, trzeba przede wszystkim uwzględnić uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. 
Z punktu widzenia przyrodniczego,  wszystkie inwestycje kubaturowe programu powinny być 
lokowane na terenach przyrodniczo niekolizyjnych. W przypadku miasta Biłgoraja są to 
płaskowyŜe na wschód i na zachód od doliny Białej Łady. 
Doliny rzek – Białej i Czarnej Łady – zwłaszcza ich dna są terenami nie nadającymi się do 
lokalizacji obiektów kubaturowych.  Są to przede wszystkim tereny zagroŜone  powodzią, ale 
takŜe – o bardzo płytkiej (0 – 0,5m) wodzie gruntowej i złych warunkach (geologicznych) 
posadowienia. Stanowią teŜ „korytarze ekologiczne”, warunkujące jakość środowiska 
przyrodniczego w całych zlewniach oraz „korytarze klimatyczne” warunkujące jakość 
środowiska miasta. Właściwą funkcją ich zagospodarowania miejskiego są róŜne formy 
terenów otwartych, niezbędnych dla obsługi miasta i jego mieszkańców: parki rekreacyjne, 
tereny sportowe, ogródki działkowe, ogrodnictwo itp. 
Uwarunkowania kulturowe mają w Biłgoraju stosunkowo mniejszy wpływ na planowany 
kształt makrostruktury miasta. W większości dotyczą przestrzennie niewielkich obiektów, 
które zostały objęte ochroną konserwatorską.  Szczególnego potraktowania wymagają: 
- dominanty niektórych obiektów, które naleŜy uwzględnić w strukturze, 
- strefa ochrony konserwatorskiej starego miasta, obejmująca  jednocześnie centrum 
funkcjonalne miasta, 
- strefa obszarów cennych krajobrazowo, pokrywająca się w większości z dolinami 
rzek i stwarzająca dodatkowy motyw ich specjalnego wykorzystania w  strukturze. 
Uwarunkowania te i wartości zostały odpowiednio uwzględnione. 
W sumie, biorąc pod uwagę  uwarunkowania i potencjały przyrodnicze i kulturowe, 
perspektywiczna makrostruktura przestrzenna miasta Biłgoraja sprowadza się do dwóch 
obszarów zabudowy. Są to niemal naturalnie wydzielone dwie „wyspy”, rozdzielone teŜ 
doliną Białej Łady, tworząc – „miasto wschodnie”, historyczne i – „miasto zachodnie”, nowe. 
Tak wydzielony obszar zainwestowania miasta  jest rozdzielony dodatkowo szlakami 
komunikacyjnymi ponadlokalnymi: drogą Lublin –Biłgoraj - Przemyśl oraz szlakiem 
kolejowym i drogą Zamość – Biłgoraj – Nisko. 

3.3. Centrum miasta 
Centrum usługowemu miasta przypisuje się wysoką rangę funkcjonalną i przestrzenną 
w jego strukturze. W myśl zarówno historycznych doświadczeń jak i współczesnej  teorii 
urbanistyki (m.in. zaleceń ekspertów Unii Europejskiej) centrum jest najbardziej znaczącym 
elementem struktury miasta, kulminacją jego Ŝycia i wartości, „wizytówką miasta”, według  
której  jest ono oceniane. Jakość centrum świadczy w znacznej  mierze o jakości całego 
miasta, kulturze jego mieszkańców, co ma podstawowe znaczenie równieŜ dla  rozwoju 
w warunkach rynkowych – wpływa na  atrakcyjność oferty. 
Zasady te odnoszą się w pełni do miasta Biłgoraja. Centrum powinno stać się kulminacją 
perspektywicznej struktury miasta, wyrazem jego atrakcyjności.  Są jednak trudności. Miasto 
w perspektywie będzie (co najmniej) dwudzielnicowe – „miasto wschodnie” i „miasto 
zachodnie”, gdy historyczne centrum znajduje się w jednej z tych dzielnic (wschodniej).  W 
nowej strukturze utraci więc swoje centralne połoŜenie, nie ma teŜ odpowiednich terenów do 
jego naturalnego rozwoju (w strukturze „miasta wschodniego”) proporcjonalnego do 
przewidywanego wzrostu miasta. W tej sytuacji zachodzi konieczność rozwijania centrum 
istniejącego, o ile to moŜliwe w obszarze istniejącego śródmieścia, ale zarazem – jego 
aneksów w nowej, zachodniej części miasta, pod  warunkiem ich odpowiedniego 
wzajemnego powiązania w dwuogniskowy, ale funkcjonalnie i przestrzennie spójny 
organizm. 
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Przyjęto więc koncepcję:  
- utrzymania jednego centrum miasta (mimo dwudzielnicowej struktury), jako centrum 

dwuogniskowego;  
- ognisko wschodnie, historyczne, po rewaloryzacji i rozbudowie powinno stać się główną 

koncentracją usług centrotwórczych miasta perspektywicznego; 
- ognisko zachodnie, nowe, będzie miało charakter „aneksu” (czy – aneksów) centrum 

głównego, choć powinno być niemniej atrakcyjne, zarówno pod względem koncepcji 
(wizji) przestrzennej, jak i treści funkcjonalnej; 

- elementami wiąŜącymi oba ogniska staną się przede wszystkim ulice Lubelska 
i Sikorskiego – Włosiankarska;  od ich zagospodarowania, m.in. nasycenia usługami, 
zaleŜał będzie efekt perspektywicznej spójności załoŜenia; 

- istotną rolę powiązań pieszych i rowerowych między ogniskiem wschodnim i zachodnim 
pełnić będą bezkolizyjne ciągi poprzez dolinę rzeki; 

- tereny parkowe doliny Białej Łady, w jej centralnym segmencie, po ich odpowiednim 
zagospodarowaniu, powinny pełnić waŜną rolę „zwornika”, zbliŜającego do siebie oba 
ogniska centrum; 

- dla podniesienia atrakcyjności centrum i wzmoŜenia siły jego przyciągania powiązano je - 
jako całość – z najbardziej atrakcyjnymi, pozacentralnymi elementami struktury miasta: 
ośrodkami wypoczynkowymi, perspektywicznymi usługami wyŜszego rzędu (np. uczelnią 
wyŜszą) itp. 

Urbanistyczno–architektoniczna wizja centrum miasta Biłgoraja powinna być przedmiotem 
szczególnej uwagi i troski.  PoŜądane są rozwiązania konkursowe, angaŜowanie zespołów 
projektowych wysokiej  jakości itp.  Od efektów tych prac zaleŜy sukces jakościowy rozwoju 
miasta. 

3.4. Usługi pozacentralne – wy Ŝszego rz ędu 
Są to często obiekty terenowo większe, waŜne dla atrakcyjności i siły przyciągania miasta, a 
więc dla jego rozwoju, które nie muszą, a często nie mogą (np. ze względu na wielkość lub 
charakterystykę) znaleźć się w obszarze centrum i dla których naleŜy wskazać odpowiednie 
miejsca w strukturze miasta. Do obiektów takich naleŜą przede wszystkim tzw. usługi  
wyŜszego rzędu, o randze miejskiej, regionalnej lub krajowej, np. filie wyŜszych uczelni, 
instytuty naukowe, większe obiekty słuŜby zdrowia, ale takŜe – niektóre szkoły średnie itp. 
Dla obiektów takich wskazano kilka moŜliwie atrakcyjnych lokalizacji, głównie w nowym 
„mieście zachodnim”. Są to lokalizacje połoŜone na terenach - z punktu widzenia 
posadowienia budynków – dobrych, które moŜna przeznaczać na obiekty o duŜej 
intensywności zabudowy. Ale takŜe – na  terenach pod budownictwo gorszych, które znów 
nadają się pod obiekty wymagające duŜej ilości zieleni, tzw. „usługi w zieleni”. 
Jako rezerwę m.in. pod tego rodzaju usługi wskazuje się tereny  miasta na północ od  szlaku 
kolejowego. Mogą one być aktywizowane juŜ obecnie, gdy znajdzie  się odpowiednio godny i 
wymagający inwestor, zainteresowany lokalizacją tam większych obszarowo funkcji 
wyŜszego rzędu. 
Wszystkie wskazane lokalizacje pod te waŜne dla miasta usługi są dobrze powiązane  
z centrum układem drogowym, a tam gdzie moŜna – takŜe przestrzennie i ciągami pieszymi i 
rowerowymi.  

3.5. Biznes – przemysł, składy 
Mniejsze, nieuciąŜliwe obiekty tej funkcji mogą się znaleźć w strukturze brutto terenów 
mieszkaniowych, pod warunkiem ich odpowiedniego, nie kolizyjnego wbudowania w te 
struktury. 
Tereny wydzielone w rysunku pod przemysł i składy przeznacza się na obiekty obszarowo 
większe, średnio uciąŜliwe (np. pod obiekty tej funkcji o większej  uciąŜliwości nie przewiduje 
się w Biłgoraju miejsca w ogóle, ze względu na czynne  przyrodniczo środowisko i zbyt mały 
obszar miasta – zagroŜenie dla mieszkańców). Mogą tam być lokalizowane równieŜ obiekty 
rzemieślnicze o średniej  uciąŜliwości, obiekty infrastruktury technicznej, bazy budowlane, 
bazy komunikacyjne itp. 
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Pod program określony wyŜej wydzielone są trzy zespoły przemysłowo-składowe: 
- adaptowany istniejący zespół  przemysłowo-składowy wzdłuŜ ulicy Krzeszowskiej, 
- adaptowany istniejący zespół przemysłowo-składowy w zachodniej części miasta 
oraz 
- nowy zespół  przemysłowo-składowy w północno-zachodniej części miasta, między 
szlakiem kolejowym a nowym przebiegiem trasy 858. 
Dwa pierwsze zespoły istniejące mają funkcje mieszane. Dopuszczalne jest tam, 
w uzasadnionych przypadkach utrzymanie czy lokalizacja mieszkań i innych. Zespół przy 
ulicy Krzeszowskiej jest teŜ ograniczony terenami zagroŜonymi powodzią, nie powinien być 
więc poza wyznaczone granice rozbudowywany. Wskazane jest natomiast utworzenie pasa 
izolacji zielonej od strony Białej Łady, dla osłonięcia niekorzystnych widoków i odbudowy, 
chociaŜby częściowo, przyrodniczego koryta rzeki. 
Ograniczone terytorialnie i w zasadzie wypełnione dwa pierwsze, istniejące zespoły, 
uzasadniają otwarcie większego nowego zespołu przemysłowego dla Biłgoraja, który by 
zabezpieczał jego potrzeby perspektywiczne. Wskazany obszar w północnej części „miasta 
zachodniego”, między szlakiem kolejowym a nowym przebiegiem trasy 858 (Zamość – 
Biłgoraj – Nisko) jest bardzo na ten cel korzystny. Wielkość wyznaczonego terenu 
zabezpiecza wieloletnie potrzeby miasta w zakresie lokalizacji średniej wielkości oraz 
większych zakładów przemysłowych, składowych i baz. Jest to przy tym płaskowyŜ, nie 
budzący powaŜniejszych zastrzeŜeń fizjograficznych, nadający się pod zabudowę w zasadzie 
bez zastrzeŜeń. Teren jest przy tym wyjątkowo dobrze obsłuŜony układem komunikacji 
drogowej i kolejowej, zarówno w sensie transportu towarów, jak i powiązań z miastem i 
terenami osadniczymi podmiejskimi. Zaznaczony w rysunku schemat wewnętrznego układu 
komunikacyjnego tego terenu ma charakter orientacyjny, wskazuje jednak na moŜliwości 
lokalizacji obszarowo róŜnych obiektów, pod warunkiem, Ŝe nie będą to obiekty 
wykraczające uciąŜliwością poza granice zespołu.  
Adaptuje się teŜ istniejące obiekty czy grupy obiektów przemysłowych, składowych itp., 
rozproszonych w obszarze „miasta wschodniego”, pod warunkiem utrzymania reŜimu ich 
nieuciąŜliwości dla otoczenia, w tym równieŜ oblicza widokowego, estetycznego. 
Pod funkcje przemysłowo-składowe czy komunikacyjne kwalifikują się równieŜ tereny 
w rejonie skrzyŜowania trasy 835 ze szlakiem kolejowym i trasą 858, ze względu na to 
sąsiedztwo juŜ znajdujące się w strefie uciąŜliwości i z tego względu nie przydatne na inne 
cele (poza ew. zielenią izolacyjną, zalesieniem). 

3.6. Mieszkania 
W zasadzie wszystkie tereny pozostałe, nadające się pod zabudowę (tj. poza terenami 
otwartymi, większymi  terenami usług i przemysłu, a takŜe – komunikacji i infrastruktury 
technicznej) przeznacza się pod perspektywiczny rozwój struktur mieszkaniowych – jedno 
i wielorodzinnych. Rysunek Studium pokazuje ich rozmieszczenie.  
Pod pojęciem „terenów” czy „struktur” mieszkaniowych rozumie się obszary, gdzie dominuje 
funkcja mieszkaniowa, ale gdzie znajdują się takŜe wszystkie funkcje uzupełniające, jak:  
usługi, zwłaszcza podstawowe, rekreacja, komunikacja, ale mogą się znaleźć takŜe – 
nieuciąŜliwe miejsca pracy: biura, rzemiosło, drobny przemysł,  pod warunkiem, Ŝe będą 
podporządkowane funkcji dominującej, tzn. nie będą zakłócały środowiska mieszkaniowego, 
ani degradowały go swoim sąsiedztwem. 
Przy takim  traktowaniu funkcji mieszkaniowej brutto, wprowadzono cztery typy funkcji 
dominującej: 
- zabudowa mieszkaniowa mieszana (M), 
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW), 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN), 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niskiej intensywności (MR). 

Zabudowa „mieszkaniowa mieszana” oznacza, Ŝe nie wskazuje się jej jednoznacznej 
kwalifikacji. Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna mają tu równą szansę rozwoju, choć w 
planach miejscowych moŜna na tych obszarach wskazać rejony o funkcji jedno-znacznej. 
Takim oznaczeniem objęto większość terenów mieszkaniowych miasta dotychczasowego, 
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wschodniego, uwzględniając realia sytuacji. PoŜądane  jest jednak, aby zabudowa 
wielorodzinna, bardziej „śródmiejska” dominowała w pasie centralnym, tj. na terenach między 
ulicą Długą (i ew. jej przedłuŜeniem na kierunku N-S), a doliną Białej Łady.  

Zabudowa „mieszkaniowa wielorodzinna” oznacza, Ŝe większość obiektów mieszkalnych to 
budynki wielorodzinne, w zasadzie powyŜej dwóch , ale teŜ nie więcej jak pięć kondygnacji. 
Wysokość powyŜej pięciu kondygnacji moŜe być stosowana raczej wyjątkowo – mieszkania 
hotelowe itp. Takie tereny wskazuje się przede wszystkim w rejonie nowego centrum 
(aneksu), w dzielnicy zachodniej. 
Zabudowa „mieszkaniowa jednorodzinna” oznacza, Ŝe większość obiektów mieszkaniowych 
na tam terenie to domy jednorodzinne na wydzielonych działkach – wolnostojące, bliźniacze i 
szeregowe.  Z uwagi na charakter miasta i ogólne wymogi jego zwartości (powód: ekonomia 
uzbrojenia i komunikacji) zaleca się działki moŜliwie małe, w tym moŜliwie duŜy procent 
zabudowy szeregowej – wysoce ekonomicznej, uŜytkowo korzystnej i w charakterze 
„miejskiej”. Wysokość w zasadzie – dwie kondygnacje. Tereny o takiej kwalifikacji wypełniają 
większość struktury mieszkaniowej miasta, uwzględniając obecne preferencje  społeczne. 
Zabudowa „mieszkaniowa jednorodzinna niskiej  intensywności” została wskazana 
wyjątkowo, dla niektórych terenów, ze względów ekofizjograficznych. Zmniejsza ona stopień 
kolizyjności np. z wymogami przewietrzania, posadowienia itp. W grupie tej mogą się znaleźć 
równieŜ enklawy zabudowy rekreacyjnej. 
NiezaleŜnie od typu zabudowy mieszkaniowej istotna jest jej struktura osadnicza, tj. zasady 
powiązań: miejsca zamieszkania – pracy – usług – rekreacji.  W perspektywicznej strukturze 
miasta Biłgoraja kształtują się dwie jednostki względnie autonomiczne – „miasto wschodnie ”  
i „miasto zachodnie”.  Spełniają one łącznie  warunki zalecanego przez ekspertów Unii 
Europejskiej „miasta jako zespołu miasteczek” (patrz np.: „Karta Ateńska 1998”). 

3.7. Rekreacja 
Program róŜnych form rekreacji perspektywicznej miasta Biłgoraja – biorąc pod uwagę, Ŝe w 
znacznej większości mają to być tereny otwarte – powinien być lokalizowany przede  
wszystkim w dolinach rzek i cieków, przewidywanych  do zachowania jako tereny otwarte ze 
względów  przyrodniczych. 
Stosunkowo duŜa ilość terenów dolinnych, nie budowlanych w granicach  miasta stwarza 
szansę stworzenia bogatej struktury terenów rekreacyjnych i w konsekwencji – dobrego, 
atrakcyjnego środowiska miasta, warunkującego  pozytywnie jakość Ŝycia mieszkańców. 
Perspektywiczna struktura terenów rekreacyjnych Biłgoraja sprowadza  się, przy załoŜeniu 
jw. do trzech dolin: 
- dolina Białej Łady, 
- dolina Czarnej Łady, 
- dolina cieku północno-zachodniego. 

Dolina Białej Łady  - ma potencjalnie największe znaczenie dla kształtowania struktury 
miasta. W części północnej  wiąŜe miasto poprzez  las miejski z wielkim kompleksem lasów 
tej części doliny, a następnie – Szczebrzeszyńskim Parkiem Krajobrazowym. W powiązaniu z 
lasem miejskim został utworzony i powinien być rozwijany dalej - miejski ośrodek rekreacyjny 
oparty o zbiornik wodny i tereny rekreacji. W części centralnej, tj. na odcinku między 
szlakiem kolejowym a ulicą Krzeszowską dolina ma szczególnie wielkie dla miasta znaczenie 
– wiąŜe dwie części struktury miasta, zachodnią i wschodnią, ze sobą. Zakłada się, Ŝe w tym 
segmencie  doliny powstaną tereny parkowe odpowiednio atrakcyjne, wiąŜące strukturę. 
Specjalne znaczenie ma środkowy odcinek tej części – segment między ulicami Lubelską i 
Sikorskiego, wiąŜący Stare Miasto z połoŜonym na przeciwległym brzegu doliny zabytkowym 
Parkiem RoŜnówka. Jest to zarazem centrum miasta. Tu powinna powstać kulminacja 
atrakcyjności  parkowo-rekreacyjnej miasta. Od szczegółowej koncepcji i zagospodarowania 
tego terenu parkowego będzie zaleŜało w duŜej  mierze oblicze całej struktury. Część 
południowa doliny (do zachodniej granicy miasta) otwiera miasto na dolny bieg rzeki do jej 
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ujścia do Tanwi. W strukturze miasta jest to odcinek względnie najmniej interesujący ze 
względu na sąsiedztwo dzielnicy przemysłowej, degradującej walory środowiska i krajobrazu 
tego rejonu. Dolina jest tu w części zajęta pod ogródki działkowe (wielki zespół)). Niemniej 
segment ten zachowuje wielkie znaczenie ekologiczne, jako południowo-zachodnie ujście 
doliny Białej Łady na jej dolny bieg – „korytarz ekologiczny i klimatyczny”, który powinien 
pozostać trwale otwarty, niezabudowany. W sumie, cały pas doliny Białej Łady powinien 
zachować charakter otwarty, parkowy, powiązany ciągami pieszymi i rowerowymi w jeden 
system parkowo-rekreacyjny, o moŜliwie zróŜnicowanych segmentach. 

Przyjmuje się jako niepodwaŜalne ustalenia, w myśl których: 
a) Dolina Białej Łady w obszarze miasta Biłgoraja pełni waŜną dla miasta i całego 
rejonu funkcję „korytarza ekologicznego i klimatycznego”, który powinien być 
odpowiednio droŜny, tzn. nieblokowany zabudową na całej swojej długości. 
b) Cały pas doliny Białej Łady powinien zachować aktualny charakter otwarty, 
parkowy, powiązany ciągami pieszymi i rowerowymi w jeden system parkowo–
rekreacyjny, o moŜliwie zróŜnicowanych segmentach – sektorach. 

Dolina Czarnej Łady  - otacza strukturę miasta od południa i wschodu, otwierając ją, 
zwłaszcza od strony wschodniej, na bogaty krajobraz leśno-łąkowy, a następnie lasy łączące 
miasto pośrednio z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Jest to w sumie pas terenu warty 
ekspansji rekreacyjnej. Atrakcyjność jego zwiększają istniejące zbiorniki wodne (stawy 
rybne), które mają być wzbogacone nowym zbiornikiem rekreacyjnym. Zaleca się 
zagospodarowanie rekreacyjne w rejonach wód otwartych i lasów, szczególnie w rejonach 
łatwiej dostępnych komunikacyjnie. Tereny pozostałe mogą pozostać w dotychczasowym 
uŜytkowaniu łąkowo-hodowlanym, stopniowo, w miarę rosnących potrzeb, przekazywane 
rekreacji. Elementem struktury miasta, wiąŜącym je z doliną będzie proponowany bulwar, 
zamykający zabudowę miasta od strony wschodniej i otwarty na krajobraz doliny. Zakłada 
się, Ŝe w węzłowych punktach bulwaru, szczególnie atrakcyjnych krajobrazowo, powstaną 
usługi podnoszące siłę przyciągania doliny i jej rangę w przyrodniczym i kulturalnym 
środowisku miasta. 

Dolina cieku północno-zachodniego  (dopływu Białej Łady) - jest stosunkowo mniej istotna 
w strukturze miasta, pozostanie jednak terenem otwartym, niezabudowanym, ze względów 
ekofizjograficznych, powinna być zatem równieŜ odpowiednio wykorzystana. Z uwagi na to, 
Ŝe znajduje się w większości w północnym sektorze miasta, przewidzianym do zachowania 
jako rezerwa perspektywiczna, równieŜ i teren otwarty doliny powinien pozostawać jako 
rezerwa pod nieprzewidywalne obecnie funkcje perspektywiczne, pod warunkiem 
oczywiście, Ŝe nie będzie to zabudowa. W najbliŜszych etapach wskazane jest utrzymanie 
tych terenów w uŜytkowaniu dotychczasowym – rolnym, zwłaszcza łąkowym, hodowlanym. 

Miejskie tereny zielone – rekreacyjne  znajdą się równieŜ na płaskowyŜach (tzn. nie tylko w 
dolinach rzek – patrz: Rysunek). Konieczność taka wynika z uwarunkowań lokalnych, 
promienia dostępności, potrzeby powiązań systemowych zieleni itp. Doliny rzeczne 
pozostaną jednak dominującą bazą rekreacji i krajobrazu miasta Biłgoraja. 

3.8. Szczegółowe ustalenia dotycz ące zagospodarowania przestrzennego pasa 
terenu obejmuj ącego fragment doliny rzeki Białej Łady 

Podstawą określenia szczegółowych ustaleń jest realizacja wniosków i wytycznych 
zawartych w „Ekofizjografii problemowej doliny Białej Łady w obszarze miasta 
Biłgoraja2”. 
Opracowanie „Ekofizjografii…” zweryfikowało szczegółowo dotychczasowe granice 
terenów korytarza, w tym wody powodziowej (100 – letniej). 

                                              
2 Opracowanie IGPiM, kwiecień 2005r. 
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W myśl tego opracowania dolina Białej Łady w obszarze miasta Biłgoraja stanowi 
kluczowy element systemu ekologicznego miasta, ściślej – korytarz ekologiczny 
podlegający szczególnej ochronie. W obrębie tego korytarza znajdują się: 
– tereny zasięgu wody powodziowej (100 – letniej), na których obowiązuje zakaz 
zabudowy oraz 
– pozostałe tereny korytarza, gdzie ograniczono zabudowę do fragmentów 
wskazanych w opracowaniu „Ekofizjografii problemowej…”. 
Spełniając uwarunkowania przyrodnicze jw. zagospodarowanie pasa doliny Białej Łady 
w obszarze miasta podzielono na 4 segmenty (sektory): 
– Sektor północny, 
– Sektor centralny – sportowy, 
– Sektor centralny – parkowy, 
– Sektor południowy. 

3.8.1. SEKTOR PÓŁNOCNY 
na północ od szlaku kolejowego 

(1) Ze względu na istniejącą zabudowę dopuszcza się zwiększenie obszaru zabudowy 
„MN” w rejonie ul. Łubiańskiej (jak oznaczono w Rysunku Studium). 

(2) Wprowadza się nowy zespół zabudowy „MN” przy ul. Moniuszki (jak na Rysunku 
Studium). 

(3) Pomiędzy obszarami „MN” – (1) i (2) pozostawia się pas terenu otwartego, 
wyłączonego z zabudowy łączącego dolinę rzeki z terenami leśnymi na wschód od 
ul. Moniuszki (jak na Rysunku Studium). Pełnić on będzie zatem istotną funkcję 
ekologiczną. 

(4) Pozostałe tereny doliny zachowuje się w charakterze dotychczasowym, tj. terenów 
łąkowych i rolnych – „zieleń dolin rzecznych” – „ZD” bez prawa nowej zabudowy. 
Zabudowę istniejącą pozostawia się do czasu wyeksploatowania technicznego, bez 
prawa zastąpienia jej nową. 

(5) NaleŜy zabezpieczyć moŜliwość przeprowadzenia ciągu pieszego i drogi rowerowej 
wzdłuŜ rzeki Białej Łady i w kierunku lasów. 

3.8.2. SEKTOR CENTRALNY - SPORTOWY 
między szlakiem kolejowym a ulicą Lubelską 

(1) Dominującą funkcją tego sektora jest sport i rekreacja. 
(2) Do czasu, gdy czynne są studnie ujęcia wody, funkcje sportowe czy rekreacyjne 

nie powinny powodować kolizji, tj. muszą być zachowane wymagane strefy ochronne 
studni w granicach dopuszczalnego minimum. 

(3) W centralnym – północnym rejonie sektora wyznacza się teren pod obiekt usługowo 
sportowy: sala widowiskowo–rekreacyjna (jak na Rysunku Studium) „US” – „usługi 
sportowe”. 

(4) W sąsiedztwie terenu hali sportowo - widowiskowej wskazuje się obszary pod 
funkcje sportowe – otwarte (jak na Rysunku Studium) – „S” – „tereny sportu”. 

(5) Na dalszą perspektywę rezerwuje się moŜliwość rozwoju funkcji sportowej w tym 
sektorze. Są to tereny obecnie traktowane jako „zieleń dolin rzecznych”, 
a zarazem rezerwa „terenów sportu” – „ZD/S” (jak na Rysunku Studium). Na 
dalszą perspektywę tak moŜna traktować teŜ obecne ogródki działkowe „OD/S”. 
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(6) W bezpośredniej bliskości rzeki wyznacza się pas terenu przeznaczony pod „zieleń 
parkową” – „ZP” (jak na Rysunku Studium). Jego funkcją jest powiązanie parkowe – 
sektora parkowego z halą sportowo - widowiskową. 

(7) Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wraz z wydanymi juŜ decyzjami 
administracyjnymi – w tym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu i decyzje o lokalizacji celu publicznego - w części południowo–wschodniej 
sektora (jak oznaczono na Rysunku). 

(8) Na obszarze dawnego cmentarza rzymsko - katolickiego, figurującego w rejestrze 
zabytków (nr rej.ZA/173), objętego strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej 
wszelkie prace wymagają pozwolenia konserwatorskiego. Ponadto z uwagi na fakt, 
iŜ ten teren jest jednocześnie stanowiskiem archeologicznym – wszelkie prace 
ziemne naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym, prowadzonym 
przez uprawnionego archeologa na podstawie pozwolenia konserwatorskiego. 

(9) Wskazuje się rozbudowę układu drogowego w sektorze, w tym dodatkowe 
powiązania z ul. Lubelską oraz w perspektywie z ul. Moniuszki i projektowaną 
obwodnicą północną (wzdłuŜ odcinka linii kolejowej). Przy istniejących 
i projektowanych drogach naleŜy wyznaczyć tereny pod niezbędną ilość miejsc 
parkingowych. 

(10) Wskazuje się układ głównych ciągów pieszych, które mogą być powiązane ze 
ścieŜkami rowerowymi, pod warunkiem wzajemnej niekolizyjności. 

3.8.3. SEKTOR CENTRALNY – PARKOWO-REKREACYJNY 
między ulicą Lubelską a ul. Włosiankarską – Sikorskiego 

1) Sektor składa się z dwóch części: wschodniej – nowej i zachodniej – historycznej. 
Dzieli je Aleja Jana Pawła II (d. ul. Batorego). Dominującą funkcją tego segmentu 
jest rekreacja parkowa (sektor parkowo–rekreacyjny) – Centralny Park Miejski. 

2) Większość terenów sektora przeznacza się wyłącznie na „zieleń parkową” – „ZP” 
(jak oznaczono na Rysunku). Część nową parku, na wschód od Al. Jana Pawła II (d. 
ul. Batorego), naleŜy zagospodarować w sposób umoŜliwiający masowe jego 
wykorzystanie dla celów rekreacyjnych, ale zarazem w sposób spełniający wymogi 
ekologiczne, przyrodnicze wynikające z faktu, Ŝe jest to dolina rzeki i korytarz 
ekologiczny, klimatyczny. Część historyczną parku – na zachód od Al. Jana Pawła II 
– naleŜy zagospodarować zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, w kierunku 
odtworzenia historycznej kompozycji załoŜenia (w tym wodnego). 

3) Wobec obszarów i obiektów figurujących w rejestrze zabytków, tj.: 
a) Pozostałości parku dworskiego RoŜnówka, zał. w 1820r. (nr rej. ZA/286) 
b) Zespół młyński: młyn wodny (nie istnieje), spichlerz, jaz, most na rzece Biała Łada 

z najbliŜszym otoczeniem zespołu (nr rej. ZA/144): 
obowiązuje konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na wszelkie prace 
prowadzone na ich terenie oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

4) W obszarze segmentu dopuszcza się następujące inwestycje kubaturowe: 

a) adaptację obiektów usługowych „centrum” – „C”, bez prawa wychodzenia poza 
wyznaczone granice i podnoszenia ogólnej intensyfikacji zabudowy, 

b) lokalizację obiektu „usługowego” – „U” (hali widowiskowo-sportowej) przy ul. Jana 
Pawła II, otwartego na zieleń parku, 
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c) lokalizację obiektu „usługowego” – „U” w obszarze parku historycznego (np. 
odtworzenie pałacu z przeznaczeniem na usługi publiczne), 

d) lokalizację obiektów Miasteczka na Szlaku Kultur, 

5) Wskazane jest, aby obiekty centrum i obiekty usługowe, w tym obiekty sąsiadujące 
z parkiem były architektonicznie otwarte na zieleń parku, tj. aby tworzyły 
atrakcyjną obudowę przestrzenną i funkcjonalną parku (aby nie były to obiekty 
stojące do parku „tyłem”). 

6) Istotnym elementem parku są jego wody otwarte – rzeka, kanały. PoŜądane jest, 
aby zwiększyć ich powierzchnię i podnieść ekspozycję. Wskazuje się moŜliwość 
utworzenia zbiorników retencyjnych, stawów. 

7) W obszarze sektora nie przewiduje się nowych ulic jezdnych. Jedyne inwestycje 
drogowe w tym obszarze, jakie mogą być brane pod uwagę to – parkingi przy 
terenach usługowych – powiązane z Al. Jana Pawła II i ul. Jagiełły oraz 
przedłuŜenie ul. Nadrzecznej do powiązania z ul. Dąbrowskiego w rejonie targu. 

8) Wskazuje się układ głównych ciągów pieszych i ew. ścieŜek rowerowych, w tym: 

- ciąg centralny – aleja główna łącząca rejon centrum „C” z halą sportowo–
widowiskową (w sektorze sportowym), 

- ciągi poprzeczne – wiąŜące park historyczny z nowym oraz dzielnicę zachodnią z 
centrum miasta (poprzez ul. Stawisko). 

9) Zadrzewienia parku nowego (na wschód od Al. Jana Pawła II) powinno być tak 
ukształtowane, aby moŜliwie osłaniać widoki niepoŜądane – zabudowę otaczającą 
(z wyjątkiem obiektów eksponowanych, otwartych na park), a zarazem aby 
stworzyć wraŜenie wielkiej otwartej przestrzeni parkowo - łąkowej w tej części 
doliny – atrakcyjny widokowo „Park Centralny” miasta. 

10) Ze względu na rangę tego parku w strukturze miasta powinien on być 
zaprojektowany z duŜą inwencją twórczą. Szczególnie waŜne i trudne będzie 
powiązanie nowego parku z historycznym, pomimo przedzielającej je przestrzeni 
Al. Jana Pawła II powinno się odczuwać ich związek przestrzenny i funkcjonalny – 
tj. oba te parki powinny tworzyć wspólnie – „Park Centralny” miasta Biłgoraja. 

3.8.4. SEKTOR POŁUDNIOWY 
między ulicą Włosiankarską – Sikorskiego a południowym odcinkiem rzeki Biała 

Łada 

1) Sektor ten składa się z dwóch części rozdzielonych ulicą Jana Pawła II. 
2) Część wschodnią w postaci wąskiego pasa terenu wzdłuŜ rzeki Biała Łada naleŜy 

zagospodarować jako ciąg parkowy („ZP”) w stosunkowo intensywnym zadrzewieniu 
– izolującym od drogi, a takŜe stanowiącym ekran izolacji widokowej od strony 
zabudowy. Atrakcją rekreacyjną segmentu jest ciąg pieszy i rowerowy. 

3) Główną funkcją ekologiczną części zachodniej jest przejęcie większości zadań 
przyrodniczych i klimatycznych tej części doliny, aby utrzymać jej ciągłość 
ekologiczną jako „korytarza”. 

4) Funkcje uŜytkowe części zachodniej są mieszane, przy zachowaniu jej funkcji 
ekologicznej jw. W strukturze tej części segmentu znajdują się: 
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a) Południowy sektor zespołu usług centralnych („C”) przy ul. Włosiankarskiej. 
Warunki jego zagospodarowania jak sektorów pozostałych – p. 3.8.3. 4a) 

b) Pas zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej wzdłuŜ nowej uliczki, powiązanej z 
ul. Jana Pawła II (ograniczony do terenu jak na Rysunku). 

c) Pas zieleni izolacyjnej (izolującej zabudowę mieszkaniową i zwiększającej 
przestrzeń otwartą doliny) wzdłuŜ ul. Batorego. 

d) Adaptowana istniejąca zabudowa mieszkaniowa w południowym fragmencie tej 
części segmentu, powiązana z zagospodarowaniem parkowym, otwartym (dojazd 
pieszo–jezdny do określenia w planie). 

3.9. Parametry i wska źniki urbanistyczne 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miara (norma) budowlanego 

uŜytkowania terenu moŜe być ustalona przez podanie: 
- powierzchni zabudowanej lub powierzchni parteru budowli, w stosunku do 

powierzchni terenu (działki); 
- intensywności zabudowy, tj. powierzchni wszystkich kondygnacji w stosunku do 

powierzchni terenu (działki); 
- wskaźnika kubatury lub całkowitej kubatury; 
- liczby pełnych kondygnacji (kondygnacji powyŜej poziomu ulicy, bez poddasza); 
- wysokości budowli. 
W trzech pierwszych rodzajach wskaźników mogą być ustalane ich górne i dolne granice 
(od-do). Liczba kondygnacji i wysokość budowli mogą być ustalane jako nieprzekraczalne 
lub obowiązujące. Miara budowlanego uŜytkowania moŜe być ustalana w róŜny sposób dla 
róŜnych części terenu objętego planem miejscowym, dla pojedynczych działek lub ich 
części, a takŜe dla części budowli. 

W miejscowych planach zagospodarowania terenu naleŜy zawsze ustalić: 
- intensywność zabudowy netto 
- powierzchnię zabudowaną działki lub powierzchnię parteru budowli 
- liczbę pełnych kondygnacji lub wysokość budowli 
jeŜeli bez tych ustaleń mogą doznać uszczerbku walory krajobrazowe lub inne. 
Wskaźnik intensywności zabudowy netto wyraŜa stosunek powierzchni ogólnej budynków 
do powierzchni terenu zabudowy netto. Powierzchnia ogólna budynków to suma 
powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji budynków usytuowanych na danym 
terenie, liczona w zewnętrznym obrysie murów. Tereny zabudowy netto obejmują 
powierzchnię danego terenu budowlanego (działki) w jego granicach oraz powierzchnie 
pasm ulic okalających do krawędzi jezdni. Przy ustalaniu wskaźnika zabudowanej 
powierzchni terenu/ działki włącza się do tej powierzchni miejsca postojowe i garaŜe 
wraz z dojazdami. 
Proponowane graniczne wartości budowlanego uŜytkowania terenów netto dla zabudowy 
mieszkaniowej: 
Intensywność zabudowy: 0,3 – 0,6 
Max zabudowanej powierzchni działki: 60% 
Min powierzchni biologicznie czynnej: 40% 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korektę proponowanych wskaźników 
w planach miejscowych. 
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3.10. Warunki realizacji szczegółowych ustale ń dotycz ących 
zagospodarowania przestrzennego pasa terenu obejmuj ącego fragment 
doliny rzeki Białej Łady 

(1) Ze względu na cenność przyrodniczą, funkcjonalną i przestrzenną doliny Białej 
Łady dla miasta Biłgoraja, wszystkie decyzje inwestycyjne na tym obszarze 
powinny być poprzedzone opracowaniem i uaktualnieniem planów miejscowych. 

(2) Planami miejscowymi naleŜy objąć: 

– w części przeznaczonej pod zabudowę – sektor północny, 

– w całości sektory pozostałe, tj. centralny – sportowy, centralny – parkowy 
i południowy. 

(3) W planach miejscowych kaŜdorazowo naleŜy określić warunki kształtowania zieleni, 
uwzględniające obowiązek utrzymania naturalnych zbiorowisk roślinnych w pasie 
rzeki lub/i wydzielić strefę warunkującą utrzymanie funkcji ekologicznych doliny. 

(4) Warunki obsługi infrastruktury technicznej terenów doliny pozostają 
niezmienione, tj. tak jak w studium całego miasta. 

(5) Oznaczenia Rysunku Studium mają charakter wiąŜący, ale orientacyjny 
(nie geodezyjny) i mogą być korygowane w szczegółach (nie w zasadach) w planach 
miejscowych tych terenów. 

(6) Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe dolina Białej Łady stanowi centralny element struktury 
przestrzennej Biłgoraja od jakości którego będzie zaleŜało oblicze całego miasta, 
miejscowe plany zagospodarowania tych terenów powinny być wykonane przy 
załoŜeniu wysokich wymogów jakościowych (inwencji twórczej). W zespołach 
projektantów tych planów powinni uczestniczyć obok architektów – urbanistów, 
architekci krajobrazu i przyrodnicy. Wskazane jest poprzedzenie opracowań 
planistycznych konkursami na koncepcję zagospodarowania (i ew. program 
rekreacyjny). Dotyczy to szczególnie obu sektorów centralnych. 

4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACJI 
4.1. Zakres tematyki 
Rozdział ten obejmuje zasady adaptacji i rozwoju głównych tras i ciągów komunikacyjnych w 
perspektywicznej strukturze miasta Biłgoraja, w szczególności: 
- szlaku kolejowego, 
- tras głównych 
- ulic zbiorczych 
- ulic lokalnych i dojazdowych 
- ciągów rowerowych i pieszych. 

4.2. Szlak kolejowy 
Istniejący, przecinający obszar miasta (na kierunku wschód-zachód) szlak kolejowy, 
zawierający linię normalnotorową Zamość – Kraków oraz szerokotorową, międzynarodową: 
Śląsk – Ukraina adaptuje się do nowej struktury miasta, podnosząc zakres jej usług dla 
miasta Biłgoraja. Zakłada się przede wszystkim, Ŝe będzie ona w stanie obsłuŜyć ruch 
towarowy miasta, w tym bezpośrednio, powiązane bocznicami tereny przemysłowo-
składowe oraz inne potrzeby miasta poprzez stację towarową. Zakłada się teŜ, Ŝe linia 
normalnotorowa będzie zaktywizowana w zakresie przewozów turystycznych oraz dojazdów 
do pracy. W tym celu zostanie odpowiednio rozbudowany dworzec kolejowy i utworzony 
przydworcowy ośrodek usługowy. Wskazane jest wykonanie ekspertyzy technicznej, 
określającej szczegółowe warunki obsługi bocznicowej obszarów przemysłowo-składowych 
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zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaku, oraz – warunki rozwoju stacji kolejowej. Wskazane 
jest równieŜ opracowanie koncepcji zespołu przydworcowego, odpowiednio atrakcyjnego. 

4.3. Trasy główne - „GP” i „G” 
Podstawą funkcjonowania miasta w perspektywie będzie ruch kołowy – samochodowy, 
publiczny i prywatny, wewnętrzny i zewnętrzny, dla którego wskazuje się odpowiednio 
dostosowaną  i rozbudowaną sieć drogową.  Szczególne znaczenie dla Ŝycia i rozwoju 
miasta Biłgoraja mają dwie drogi tranzytowe przechodzące przez miasto: 
droga nr 835  Lublin – Biłgoraj – Przemyśl oraz 
droga nr 858 Zamość – Biłgoraj – Nisko 

Obie drogi mają rangę wojewódzką, regionalną i klasę techniczną dróg głównych. Na terenie 
miasta są i będą głównymi elementami jego podstawowego układu komunikacyjnego.  
Droga nr 835 Lublin – Biłgoraj – Przemyśl  ma znaczenie drogi krajowej (jest teŜ szansa , 
aby taki status otrzymała formalnie), wiąŜe bowiem Lublin, a pośrednio teŜ Warszawę, 
poprzez Biłgoraj, z Przemyślem i dalej, poprzez autostradę A4 – ze Lwowem i Ukrainą. 
Miejski odcinek tej  trasy to obecnie ulica Jana Pawła II (dawniej – Batorego), o stosunkowo 
niewielkiej kolizyjności ze strukturą istniejącą i perspektywiczną Biłgoraja. Jej obecne 
parametry (ok. 40m w liniach rozgraniczających) pozwalają na kwalifikację do klasy ulic 
głównych ruchu przyśpieszonego (GP), co odpowiadałoby jej perspektywicznej funkcji. 
Problemem doraźnym trasy 835 na obszarze miasta Biłgoraja jest odcinek południowy, 
włączenie do ulicy Tarnogrodzkiej. Obecne połączenie, poprzez odcinek ulicy Krzeszowskiej, 
nie spełnia wymogów technicznych, powodując „wąskie gardło” trasy. Proponuje się 
przyjęcie koncepcji ustalonej w obowiązującym planie miejscowym (i w dotychczasowym 
studium), tj. przedłuŜenie ulicy Jana Pawła II  na południe do bezpośredniego powiązania z 
ulicą Tarnogrodzką. Realizacja tego odcinka, jak teŜ usprawnienie głównych węzłów, pozwoli 
na wiele lat względnie bezkolizyjnego funkcjonowania trasy w obszarze miasta. 
Zakłada się, Ŝe w dalszej perspektywie mogą się jednak pojawić problemy. Rosnący ruch 
tranzytowy – regionalny, krajowy i międzynarodowy na ulicy Jana Pawła II okaŜe się 
zapewne zbyt duŜy i zbyt uciąŜliwy dla otaczającej struktury miejskiej – mieszkań, rekreacji 
i centrum, przez jakie trasa ta  przechodzi i będzie przechodzić. Z drugiej strony, ruch 
lokalny, miejski na trasie i stosunkowo liczne  potencjalne kolizje (skrzyŜowania, podjazdy) 
będą ograniczać wymogi tranzytowe ulicy.  W tej sytuacji moŜe się okazać konieczne 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza  obręb miasta i pozostawienie ulicy Jana Pawła II 
wyłącznie dla ruchu miejskiego.  Na taką ewentualność rezerwuje się pas terenu wzdłuŜ 
zachodniej granicy miasta (wzdłuŜ istniejącej ulicy Zacisze), o szerokości min. 50 m, 
odpowiadający szerokości ulicy klasy „GP” lub „S” – ekspresowej. 

Droga nr 858 Zamość – Biłgoraj – Nisko ma równieŜ  duŜe znaczenie w sieci komunikacyjnej 
regionu, łączy tę część województwa ze stolicą subregionu – Zamościem i dalej – z Ukrainą, 
poprzez przejścia graniczne  w rejonie Hrubieszowa, z drugiej  strony – Niskiem, Rzeszowem 
i Krakowem.  Jej obecny przebieg przez miasto Biłgoraj jest wysoce kolizyjny (ulicami 
Zamojską i Lubelską, przez Stare Miasto i Centrum),  powinien być więc jak najszybciej 
zmodyfikowany.  Proponuje się nowy przebieg tej drogi przez miasto według zasad 
określonych w obecnie obowiązującym planie (nie w dotychczasowym Studium), tj.: 
- odcinek wschodni – równolegle do szlaku kolejowego, 
- odcinek zachodni – wzdłuŜ linii WN, częściowo wykorzystując jej strefę izolacyjną. 
Tak wytrasowana ulica, klasy G, wiąŜe się: 
- na wschodzie ze wschodnim odcinkiem ulicy Zamojskiej, 
- na zachodzie – z zachodnim  odcinkiem ulicy Lubelskiej. 
Zakłada się, Ŝe ostateczne wytyczenie trasy wzdłuŜ szlaku kolejowego nie będzie kolizyjne z 
proponowaną lokalizacją dworca i zespołu przydworcowego.  
Parametry techniczne trasy 858 powinny odpowiadać wymogom klasy G, z ewentualną 
moŜliwością podniesienia jej w perspektywie do – GP.  Szerokość w liniach 
rozgraniczających (40 m) oraz odpowiednie zagospodarowanie pasa przyulicznego, obecnie 
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względnie niezabudowanego, pozwoli na wysoki stopień niekolizyjności tej trasy i jej trwałość 
w układzie komunikacyjnym. 

4.4. Ulice zbiorcze – „Z” 

Ulice zbiorcze są elementami podstawowego układu komunikacyjnego  miasta, obsługując 
jego strukturę, prowadząc zwłaszcza ruch dzielnicowy i międzydzielnicowy.  WiąŜą one teŜ 
miasto z głównymi ośrodkami aktywizacji podmiejskiej  - osadniczej  i rekreacyjnej (w gminie 
Biłgoraj i gminach sąsiednich).  
Do ulic tej klasy zaliczono m.in.: 
- ulicę Lubelską, łączącą dzielnicę wschodnią z zachodnią, w tym ich centra, a takŜe miasto 

z nową dzielnicą przemysłową, terenami rezerw perspektywicznych i ośrodkami 
aktywizacji podmiejskiej; 

- ulice Sikorskiego – Włosiankarską, o podobnych jak ulica Lubelska funkcjach, łączą 
dzielnicę wschodnią z zachodnią, a takŜe ich centra oraz miasto z ośrodkami 
podmiejskimi; 

- ciąg ulic: Zamojska – Długa – Kościuszki (odcinek południowy) i związana z tym ciągiem 
ulica Moniuszki, tworzą one oś komunikacyjną N-S miasta wschodniego, istniejącego, a 
takŜe wiąŜą to miasto z dworcem kolejowym, zespołami przemysłowymi i ośrodkami 
aktywizacji podmiejskiej; 

- ulicę Krzeszowską, jest ona osią komunikacyjną istniejącego zespołu przemysłowo-
składowego, wiąŜąc ten zespół z miastem oraz miasto z waŜnym kierunkiem aktywizacji 
podmiejskiej – ośrodkiem Sól; 

- ulicę nową, bez nazwy - stanowiącą oś komunikacyjną N-S miasta zachodniego, w tym oś 
jego centrum, wiąŜącą teŜ miasto z trasami wylotowymi. 

Do ulic potencjalne zbiorczych moŜna zaliczyć  równieŜ dwie ulice, których klasa obecnie 
moŜe być niŜsza, lecz ich znaczenie moŜe wzrastać z czasem, tj: 

- ulicę Zacisze, zamykającą miasto od zachodu, która w dalszej perspektywie moŜe przejąć 
funkcje tranzytowe trasy 835, w tym celu rezerwuje się odpowiedni pas terenu.  W 
bliŜszych etapach jej rozwój zaleŜny będzie od narastających potrzeb lokalnych i miejskich 
– łączy ona miasto z waŜnymi ośrodkami aktywizacji podmiejskiej. 

- „Bulwar wschodni”, ulica o szczególnym i nietypowym dla miasta znaczeniu - ulicy 
bulwarowej, parkowej, stanowiącej dodatkową oś powiązań miasta wschodniego, o 
niŜszej klasie - lokalnej, z moŜliwością ograniczonego wzrostu w przyszłości i przejęcia 
ewentualnie teŜ funkcji miejskich. Wschodnia strona ulicy powinna pozostać 
niezabudowana w celach widokowych (bulwar) i rozwojowych. 

Ulice zbiorcze miasta zostały uwidocznione na rysunku studium. Powinny one mieć 
zabezpieczone parametry techniczne właściwe tej klasie, w tym szerokość pasa w liniach 
rozgraniczających – nie mniej jak 20m w przypadku ulicy jednojezdniowej i 30m – 
dwujezdniowej.  Szerokość poŜądana odpowiednio: 25 i 35m.  

4.5. Ulice lokalne i dojazdowe – „L” i „D” 

Ulice tych klas nie są oznaczone na rysunku studium, uogólniającym ustalenia. Będą 
przedmiotem opracowań planistycznych bardziej szczegółowych. 
Niektóre z nich mają jednak nieco wyŜsze znaczenie funkcjonalne lub przestrzenne i one 
zostały teŜ wrysowane. Technicznie mogą mieć parametry odpowiednio mniejsze, ale ze 
względu na wyŜszą funkcjonalnie rangę – nie minimalne, np., co najmniej 20 m (nie 15).  
Ulice tej klasy tworzą uzupełniającą sieć na całym zainwestowanym obszarze miasta. 

4.6. ŚcieŜki rowerowe 

Ruch rowerowy powinien stać się istotnym uzupełnieniem innych rodzajów transportu w 
mieście i strefie podmiejskiej.  Jest on określany jako „przyjazny środowisku” i pozwala w 
znacznym stopniu ograniczyć trudności uŜytkowania samochodów, gdy ich ilość wzrośnie do 
poziomu pełnego nasycenia.  Powinny zatem powstać warunki przestrzenne do rozwoju 
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ruchu rowerowego w mieście.  Sprowadza się to do utworzenia bezpiecznych i wygodnych 
dróg – ścieŜek rowerowych, o ile moŜliwe prowadzonych w zieleni, zachęcających do ich 
uŜytkowania w celach komunikacyjnych i rekreacyjnych.  Powinny one w perspektywie objąć 
całą strukturę miasta – relacje między miejscami zamieszkania a miejscami pracy, usług, 
rekreacji oraz w samych terenach rekreacyjnych, parkowych słuŜyć jako ścieŜki rekreacyjne. 
Biorąc pod uwag te wymogi i warunki, zaleca się wyznaczenie sieci dróg – ścieŜek 
rowerowych w mieście Biłgoraju według następujących zasad: 
- ŚcieŜki rowerowe o charakterze komunikacyjno-rekreacyjnym  proponuje się w pasach 

terenów zielonych – wzdłuŜ  rzek, cieków bulwarów itp.  Powinny one wiązać 
uŜytkowników z większymi ośrodkami rekreacji, a takŜe pracy i usług w mieście i w 
strefie podmiejskiej. 

- Dla zwiększenia spójności funkcjonalnej centrum miasta wprowadza się drogę rowerową 
– obwodnicową, wiąŜącą centrum staromiejskie z jego nowymi aneksami w zachodniej 
dzielnicy. 

- Na niektórych kierunkach wylotowych, gdzie powinien być zapewniony  bezpieczny ruch 
rowerowy, ale nie ma dla niego odpowiednich warunków wydzielenia, wprowa-dza 
naleŜy mimo to ścieŜki rowerowe moŜliwie bezpieczne, w strukturze istniejących ulic. 

- W miarę moŜliwości, na wszystkich istniejących i projektowanych ulicach naleŜy 
zabezpieczyć warunki moŜliwie bezpiecznego ruchu rowerowego.  

- Na szlakach dróg rowerowych, szczególnie rekreacyjnych, naleŜy zabezpieczyć miejsca 
lokalizacji małych zespołów usługowych – gastronomicznych itp., zwiększających 
atrakcyjność tych dróg dla ich uŜytkowników. 

Perspektywiczny układ głównych dróg rowerowych w mieście pokazano na rysunku studium. 

4.7. Ciągi piesze 
W perspektywicznej strukturze miasta naleŜy stworzyć warunki bezpiecznego ruchu 
pieszego, szczególnie w osiedlach, między osiedlami, oraz między osiedlami a miejscami 
rekreacji, usług i pracy. 
Zaleca się, aby ciągi piesze komunikacyjno-rekreacyjne towarzyszyły, choć w izolacji od 
nich, drogom rowerowym, zwłaszcza biegnącym w zieleni – wzdłuŜ rzek i cieków. 
Szczególnie istotną rolę powinien pełnić ciąg pieszy wzdłuŜ bulwaru wschodniego, ze 
względu na swoją funkcję rekreacyjną, ekspozycyjną i usługową. Powinien być w tym celu 
odpowiednio atrakcyjnie zaprojektowany. 
Rejonem, gdzie wydzielone ciągi piesze-usługowe są bardzo poŜądane jest centrum miasta. 
W planach miejscowych dotyczących centrum zarówno starego, jak i nowego naleŜy sprawę 
tę powaŜnie potraktować, wyznaczając piesze pasaŜe usługowe. 
Ciągi piesze w mieście powinny być kontynuacją dróg i szlaków pieszych prowadzących 
w kierunku miasta z ośrodków osadniczych i rekreacyjnych w strefie podmiejskiej i odwrotnie 
(analogicznie jak ścieŜki rowerowe). 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
5.1. Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w wod ę na obszarze 

zainwestowania miejskiego 
W programie rozwoju zakłada się, Ŝe podstawową funkcję w zaopatrzeniu miasta w wodę 
spełniał będzie komunalny system wodociągowy, który zabezpieczał będzie dostawę wody na 
całym obszarze zainwestowania miejskiego. Lokalne systemy wodociągowe funkcjonujące na 
terenach trzech zakładów przemysłowych pozostaną  jako systemy uzupełniające, 
zabezpieczające obsługę tych zakładów. W grupie zadań zmierzających do rozszerzenia 
zasięgu obsługi miejskiego systemu wodociągowego przewiduje się: 
- dalszą rozbudowę układu sieci rozdzielczej w celu zabezpieczenia dostawy wody dla 
peryferyjnej zabudowy siedliskowej, 
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- sukcesywną budowę zamkniętego układu  magistralnych sieci wodociągowych i sieci 
rozdzielczych niezbędnych dla zabezpieczenia dostawy wody dla nowych osiedli 
planowanych do realizacji w zachodniej części obszaru miasta.  
Dla poprawy niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego przewiduje się jego 
modernizację uwzględniającą: 
- konsekwentną przebudowę sieci starych (w szczególności azbestocementowych), 
- wprowadzenie automatycznej kontroli wydajności i wysokości tłoczenia  urządzeń 
źródłowych sterowanej zdalną kontrolą ciśnienia w najniekorzystniejszych punktach sieci, 
- zabezpieczenie  niezbędnych rezerw wydajności głównych źródeł z docelowym 
zagospodarowaniem ujęcia „Okrągła”, 
- utworzenie na obszarze zainwestowania zamkniętych układów w sieci magistralnej. 
W celu poprawy warunków ochrony jakości zasobów wód eksploatowanych dla  miasta 
zakłada się potrzebę: 
- opracowania uaktualnionych projektów stref ochronnych dla poszczególnych ujęć 
i ustanowienia na ich podstawie wymaganych stref ochrony sanitarnej dla tych ujęć. 
- podpisania porozumień pomiędzy miastem i sąsiadującymi z nim gminami regulujących 
wzajemne zobowiązania wynikające z warunków eksploatacji i ochrony wykorzystywanych 
zasobów wód, 
- wprowadzenia ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gmin dotyczących warunków zagospodarowania i uŜytkowania terenów w obrębie 
ustanowionych stref ochronnych ujęć oraz warunków ochrony stanu czystości rzek na  
obszarach administracyjnych tych jednostek. 
Planowana rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na obszarze miasta, 
uwzględniająca racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów wód podziemnych 
i powierzchniowych oraz wzajemnie uzgodniona polityka, ustalająca zasady ochrony 
czystości wód to podstawowe uwarunkowania ,które zapewnią: 
- poprawę standardów zaopatrzenia w wodę na obszarze miasta i przyległych wsi  
- zabezpieczenie dalszego rozwoju w tych jednostek, 
- poprawę warunków sanitarnych i zdrowotnych dla mieszkańców tego rejonu. 

5.2. Kierunki rozwoju systemu kanalizacji sanitarne j w mie ście 
Aktualnie na obszarze miasta występuje duŜa dysproporcja pomiędzy stanem zaawansowania 
rozwoju komunalnego systemu wodociagowego (97 % obsługi ludności) a stanem rozwoju 
systemu kanalizacji sanitarnej (74 % obsługi ludności). Dla umoŜliwienia poprawy stanu 
sanitarnego miasta oraz  ograniczenia zagroŜeń dla naturalnego środowiska zachodzi potrzeba 
przyspieszenia rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej w mieście. W pierwszej kolejności 
naleŜy dąŜyć do rozbudowy zasięgu istniejącego układu przesyłowego i zabezpieczenia 
moŜliwości odprowadzania ścieków z terenów zainwestowania dotychczas 
nieskanalizowanych.  
W tym celu przewiduje się: 
- dokończenie realizacji próŜniowego systemu kanalizacji sanitarnej zabezpieczającego 
odprowadzenie ścieków z północnowschodniej części obszaru miasta 
- budowę sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno-tłocznej) dla osiedla zabudowy jednorodzinnej 
przy ul. Bagiennej, 
- budowę kolektora wzdłuŜ ulic Krzeszowskiej, Wiejskiej i Konopnickiej dla zapewnienia 
obsługi terenów zainwestowania miejskiego połoŜonych w południowo- wschodniej części 
miasta , 
- budowę sieci grawitacyjno-tłocznej dla istniejącego zespołu zabudowy w rejonie ul. 
Tarnogrodzkiej, 
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- budowę kolektorów i sieci rozdzielczych na obszarze przeznaczonym pod rozwój 
zainwestowania miejskiego w zachodniej części obszaru miasta, 
- dokończenie modernizacji komunalnej oczyczczalni ścieków.  
- rozbudowę i modernizacje istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenach 
przemysłowych. 

5.3. Kierunki rozwoju miejskiego systemu kanalizacj i deszczowej 
Dla osiągnięcia zakładanych celów przewiduje się następujące działania: 
- rozbudowę zasięgu obsługi istniejących układów sieciowych kanalizacji deszczowej w 
zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowych warunków odprowadzania i 
podczyszczania wód deszczowych na obszarze zainwestowania miejskiego, 
- budowę nowych układów sieci kanalizacji deszczowej  niezbędnych dla obsługi nowych 
terenów planowanych pod zainwestowanie w zachodniej części miasta, 
- budowę urządzeń do oczyszczania wód deszczowych przewidzianych do realizacji na 
istniejących i planowanych kanałach deszczowych. 

5.4. Kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego  
Dla poprawy efektywności pracy systemu ciepłowniczego przewiduję się : 
-dalszą rozbudowę układu przesyłowego (w zakresie uzasadnionym pod względem 
technicznieo-ekonomicznym) pozwalającą na sukcesywne eliminowanie uciąŜliwych 
kotłowni lokalnych oraz  przebudowę ich na węzły ciepłownicze, 
- modernizację sieci uwzględniającą zastosowanie rur preizolowanych 
- modernizację i automatyzację węzłów ciepłowniczych 
- modernizację i ewentualną rozbudowę ciepłowni centralnej.  
- wykorzystanie dla potrzeb grzewczych miasta mocy cieplnej spalarni odpadów drewna PTH 
- BRW. 

5.5. Kierunki rozwoju systemu gazowniczego  
Dla koncepcji rozwoju systemu gazowniczego przyjmuje się załoŜenie, Ŝe system ten  
powinien być preferowany do zabezpieczenia potrzeb cieplnych na cele przygotowania 
posiłków na całym obszarze miasta, przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i ogrzewania 
pomieszczeń na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz pokrycia takiego 
zapotrzebowania ciepła na terenach zabudowy wielorodzinnej połoŜonej poza zasięgiem 
optymalnego funkcjonowania systemu ciepłowniczego to jest w zachodniej i północnej części 
miasta. W celu poszerzenia zasięgu  obsługi systemu sieci średniopręŜnej i poprawy 
niezawodności jej funkcjonowania na obszarze miasta przewiduje dalszą rozbudowę 
głównych ciągów przesyłowych tego systemu przebiegających przez wschodnią i zachodnią 
część miasta zmierzającą do zamknięcia ich w układ pierścieniowy. 

5.6. Kierunki rozwoju gospodarki odpadami 
• Promocja selektywnej zbiórki odpadów i segregacja odpadów w miejscach ich 

powstawania. 
• Zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych z jednoczesnym 

zmniejszeniem ich ilości w wyniku wprowadzenia technologii małoodpadowych 
ibezodpadowych. 

• Wykorzystanie odpadów do likwidacji wyrobisk poeksploatacyjnych. 
• Nadzór nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi. 
•••• Optymalne wykorzystanie istniejącego centralnego składowiska odpadów zlokalizowanego 

w miejscowości Korczów. 
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5.7. Kierunki rozwoju elektroenergetyki  

5.7.1.W perspektywicznych przewidywaniach nie zaleca się Ŝadnych zmian w zakresie branŜy 
elektrycznej, ze względu na  
−−−− Wybudowane dotychczas źródła zasilania w energię elektryczną w postaci 2-ch GPZ 

110/15 kV oraz trzech linii 110 kV od Zamościa-Niska-Tarnogrodu, które gwarantują 
niezawodną dostawę energii elektrycznej wysokiego napięcia.  

−−−− WyposaŜenie wybudowanych GPZ w dwa transformatory po 25 MVA i jeden 16 MVA 
oraz moŜliwości ich wymiany na większe. 

−−−− Politykę modernizacyjną sieci średniego i niskiego napięcia realizowaną przez Rejon 
Energetyczny, która zapewnia otrzymanie dowolnej mocy w kaŜdym punkcie miasta, 
bez potrzeby rezerwowania specjalnych terenów dla tego celu. Rozwój jest uzaleŜniony 
takŜe w duŜym stopniu od potrzeb inwestorów. 

−−−− Realizację na bieŜąco nowych stacji transformatorowych oraz modernizację 
istniejących, zgodnie z kierunkami przyjętymi w całej energetyce krajowej -  co sprzyja 
racjonalnemu i estetycznemu wykorzystaniu terenu. 

5.7.2.Nie wymaga się rezerwowania terenów pod budowę źródeł zasilania w energię 
elektryczną dla miasta Biłgoraja oraz pod budowę linii 110 kV dla zasilania miasta .  
Wybudowane linie 110 kV : 

-Biłgoraj - Zamość 
-Biłgoraj - Nisko  
-Biłgoraj - Tarnogród 
-Biłgoraj 110/30/15 kV - Biłgoraj Południe 110/15 kV  

oraz wybudowane stacje transformatorowo - rozdzielcze :  
-Biłgoraj 110/30/15 kV z dwoma transformatorami po 25 MVA  
-Biłgoraj Południe z transformatorem 16 MVA  
pozwalają na zapewnienie pewności zasilania i dostawy mocy w 100 % zapotrzebowanej 
ilości w perspektywie co najmniej 15 - 20 lat oraz na dalszy rozwój miasta bez Ŝadnych 
ograniczeń ze strony źródeł zasilania..  
5.7.3.W istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 15 kV , naleŜy dąŜyć do likwidacji 
powiązania magistralnego 15 kV od stacji Biłgoraj w kierunku ulic Nadrzecznej - Batorego - 
Tarnogrodzkiej gdyŜ linia ta będzie kolidowała z przewidywaną zabudową i układem 
drogowym . Ponadto linia ta przebiega przez środek miasta . NaleŜy dąŜyć do jej skablowania 
i przekształcenia w ciąg miejski słuŜący do zasilania powstających osiedli . 
W budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV , naleŜy preferować budowę 
linii kablowych oraz wewnętrznych stacji transformatorowych i napowietrznych na słupach 
wirowych . 
5.7.4.W budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia , naleŜy preferować budowę 
linii kablowych NN zarówno w zabudowie zwartej jak teŜ rozproszonej . Preferować takŜe 
budowę sieci napowietrznej NN przewodami izolowanymi . 
5.8.Kierunki rozwoju telekomunikacji 
W zakresie telekomunikacji nie wymaga się rezerwowania terenów pod budowę obiektów 
kubaturowych jak teŜ pod budownictwo liniowe. Przy budowie sieci telekomunikacyjnych 
przewidywać wyłącznie budowę sieci kablowej na terenie miasta,  niezaleŜnie od rodzaju 
zabudowy . 
Obecny układ telekomunikacyjny miasta Biłgoraja zapewnia pokrycie 100% potrzeb 
telekomunikacyjnych mieszkańców , oraz wysoką jakość świadczonych usług oraz brak 
ograniczeń w łączności z całym krajem w ciągu najbliŜszych 15 - 20 lat. 
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6. ETAPOWANIE REALIZACJI 

Z wielu względów, zwłaszcza – ekonomicznych (infrastruktura techniczna), ale teŜ 
społecznych (rozpraszanie zabudowy), a nawet – kulturowych (ład przestrzenny miasta), 
wskazane jest wprowadzenie zasad etapowania realizacji zainwestowania miejskiego. 
Nie naleŜy wprowadzać do realizacji całego programu perspektywicznego jednocześnie. 
Przyjmuje się zasady etapowania rozwoju miasta określone w „Ocenie Studium...”, wskazane 
są tam m.in. następujące racje: 
a) Studium miasta ma charakter perspektywiczny, wskazuje kierunki rozwoju w dłuŜszej 

perspektywie czasowej, nie moŜe więc być traktowane jako propozycja w całości „na 
dziś”.  Konieczne jest racjonalne etapowanie rozwoju, określane kolejnymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

b) Podstawowym kryterium etapowania rozwoju miasta jest wymóg ustawy 
o zagospodarowaniu  przestrzennym, mówiący, iŜ „w zagospodarowaniu przestrzennym 
uwzględnia się zwłaszcza – wymagania ładu przestrzennego...” (art.1, ust.2).  
Wymogiem ładu przestrzennego jest przede wszystkim tworzenie sukcesywnie w czasie 
pełnych zespołów osadniczych – osiedli, nie rozpraszanie zabudowy i tkanki miasta. 

c) WiąŜe się z tym kryterium ekonomiczno-techniczne (równieŜ wynikające z ustawy jw., 
ale teŜ z innych aktów prawnych), sprowadzające się do zaleŜności powstawania nowej 
zabudowy od odpowiedniego, uprzedniego uzbrojenia terenu. Nie powinny powstawać 
budynki na terenach nieuzbrojonych, zwłaszcza gdy koszt i obowiązek ich uzbrojenia 
spoczywa na gminach.  Wyznacznikiem etapowania rozwoju jest  więc polityka 
przestrzenna gmin w zakresie kompleksowego wyposaŜania terenów w ulice i 
infrastrukturę techniczną. 

d) W myśl tych zasad do rozwoju, tj. parcelacji i zabudowy, powinny być dopuszczane tylko 
te tereny, które uprzednio zostały kompleksowo uzbrojone (posiadają przynajmniej drogi 
dojazdowe, energię elektryczną, dostęp do wodociągu i kanalizacji) i mają szansę 
rzeczywistego wykorzystania tego uzbrojenia – będą powstawały nie rozproszone 
budynki, lecz kompleksy – osiedla lub tp. większe zespoły.  

e) Istotnym równieŜ kryterium etapowania jest zasada, aby nie decydować obecnie w 
szczegółach o całości obszaru miasta, warto zostawić teŜ tereny otwarte na 
nieprzewidywalne obecnie szanse.  Nie wszystko w mieście moŜna i naleŜy obecnie 
zaprogramować, niektóre decyzje naleŜy zostawić na przyszłość. 

W myśl tych zasad proponuje się : 
Po pierwsze, skoncentrować realizację miasta w najbliŜszych etapach na terenach 
połoŜonych na południe od szlaku kolejowego, tj. na obszarze: 
- istniejącego miasta („miasta wschodniego”), porządkując i uzupełniając jego zabudowę 

i zagospodarowanie oraz 
- miasta nowego („zachodniego”), realizując je zwartymi kompleksami, w miarę 

uzbrajania, i dąŜąc do uzyskania jak najlepszych efektów przestrzennych i 
funkcjonalnych – jest  szansa, by stało się ono dumą miasta. 

Po drugie – odsunąć na dalszy etap realizację zabudowy terenów na północ od szlaku 
kolejowego, uznając te tereny jako rezerwę rozwojową miasta. Jest to wskazane z wielu 
względów, równieŜ i z tego, Ŝe naleŜy mieć otwarte moŜliwości przyjęcia w przyszłości 
inwestycji obecnie niemoŜliwych do przewidzenia.  Rezerwa ta powinna mieć zatem 
charakter oferty otwartej, obecnie nieokreślonej funkcjonalnie.  Aktywizacja tych terenów w 
bliŜszych etapach mogłaby mieć miejsce tylko w przypadku wyjątkowo dla miasta waŜnej i 
korzystnej inwestycji, dla której tereny te byłyby odpowiednie. 
Rezerwą terenu, tym razem jednak warunkowaną przeznaczeniem na funkcje 
niekubaturowe, otwarte, zielone moŜna teŜ nazwać pas terenu obecnie rolnego, w 
południowej części dzielnicy zachodniej.  Został on wyłączony z zabudowy ze względów 
ekologicznych (korytarz klimatyczny doliny Białej Łady). 
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Po trzecie, odpowiednio etapowany powinien być równieŜ układ komunikacyjny. Przykładem 
tego są rezerwy terenu na poszerzenie w perspektywie pasa ulicy Zacisze, podnosząc 
ewentualnie jej klasę techniczną,  a takŜe – „bulwaru wschodniego” z podobnych względów. 

CZĘŚĆ IV 
7. POLITYKA PRZESTRZENNA 

Warunkiem osiągnięcia załoŜonego powyŜej stanu rozwoju miasta i standardu Ŝycia jego 
mieszkańców będzie aktywna i wszechstronna działalność władz samorządowych, 
ukierunkowana na realizację przyjętych w studium ustaleń. Polityka realizacji studium nie 
moŜe ograniczać się jedynie do płaszczyzny stricte planistycznej, lecz powinna objąć jak 
najszerszy zakres działań, pozostających w kompetencji władz Miasta i mieszczących się w 
ich moŜliwościach finansowych. Obok działań realizowanych bezpośrednio przez samorząd i 
podległe mu (lub opłacane przez niego) instytucje, bardzo waŜnym aspektem polityki 
realizacji koncepcji zawartej w Studium będzie odpowiednie stymulowanie aktywności 
podmiotów niezaleŜnych od władz Miasta - mieszkańców, organów administracji rządowej, 
podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych itd. 

7.1. POLITYKA INWESTYCYJNA 
Najbardziej aktywnym narzędziem kształtowania obrazu miasta, warunków Ŝycia 
mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jest realizowanie własnych 
inwestycji przez samorząd. Inwestycje miejskie - dotyczące w szczególności infrastruktury 
komunalnej oraz innych obiektów o charakterze publicznym - warunkują często powstawanie 
lub przynajmniej warunki ekonomiczne inwestycji realizowanych przez inne podmioty. Z 
uwagi na stale ograniczone, w stosunku do potrzeb, moŜliwości inwestycyjne miasta, 
niezbędne jest określenie moŜliwie precyzyjnej hierarchii przedsięwzięć zamierzonych do 
wykonania przez miasto. Proponuje się zatem następującą hierarchię przedmiotową i 
kolejność inwestycji miejskich w poszczególnych częściach miasta: 

Inwestycje porządkujące i wpływające na ukształtowanie się poŜądanej struktury 
funkcjonalnej tej części miasta, które naleŜy rozpocząć od od ul. T. Kościuszki, a następnie ul. 
3 Maja. Równolegle naleŜy uznać za priorytetowe wszelkie inwestycje ekologiczne. Do 
najwaŜniejszych przedsięwzięć naleŜą zatem kolejno: 
� podniesienie poziomu estetycznego pierzei ul. T. Kościuszki; 
� uporządkowanie skwerów (w tym urządzenie zielonego parawanu wokół zagrody 

sitarskiej oraz urządzenie skweru na rogu ul. Nadstawnej i ul. T. Kościuszki); 
� urządzenie przejść pieszych w kierunku doliny rzecznej; 
� powiększenie terenu zielonego przy kościele św. Jerzego na wschód; 
� objęcie całego obszaru strefy miejskim systemem gazowniczym. 

Inwestycje „ekologiczne” oraz związane w szczególności z infrastrukturą techniczną lub 
porządkujące, które powinny być realizowane „pierścieniowo”, począwszy od kwartału 
połoŜonego w sąsiedztwie dworca autobusowego. Za najwaŜniejsze przedsięwzięcia uznaje 
się:  
� realizacja, wespół z innymi podmiotami, ośrodka usługowego wokół dworca 

autobusowego; 
� urządzenie skweru (parku) miejskiego na obszarze zielonego ciągu ekologicznego, 

przechodzącego równoleŜnikowo  przez całą strefę, wskazanego w studium; 
� budowa parkingów przy dworcu autobusowym i w jego okolicy (w szczególności w 

sąsiedztwie hali targowej przy ul. T. Komorowskiego); 
� podniesienie poziomu estetycznego pierzei ulicznej T.Kościuszki i ul.T.Komorowskiego; 
� rewaloryzacja Parku RoŜnówka; 
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� urządzenie błoni rekreacyjnych; 
� przyłączenie całej strefy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej. 

Inwestycje miejskie, związane szczególnie z infrastrukturą techniczną i z zielenią izolacyjną, 
które powinny w pierwszej kolejności być realizowane na obszarach zagospodarowanych 
obiektami uciąŜliwymi. Za najwaŜniejsze przedsięwzięcia w tej strefie uznaje się: 
� przyłączenie wszystkich obiektów (przede wszystkim wodochłonnych obiektów 

przemysłowych) do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 
� przyłączenie całej strefy do sieci gazowej; 
� stworzenie pasów zieleni izolacyjnej wokół terenów przemysłowych, na których nie jest 

moŜliwa zmiana funkcji; 
� urządzenie terenu zieleni publicznej w strefie ekspozycji cmentarza Ŝydowskiego; 
� podniesienie poziomu estetycznego pierzei ul. T. Kościuszki; 
� urządzenie przejść pieszych (alei) w kierunku doliny rzecznej. 

Inwestycje o charakterze ekologicznym, przede wszystkim: 
� urządzenie zielonego sięgacza od terenów łąk i lasów na wschodzie miasta; 
� urządzenie terenu zieleni publicznej izolacyjnej przy zakładach dziewiarskich („Prima”); 
� uporządkowanie istniejących w momencie uchwalenia studium terenów zieleni 

publicznej w osiedlach mieszkalnictwa jednorodzinnego; 
� budowa szkoły podstawowej i innych usług publicznych wskazanych w studium; 
� modernizacja układu komunikacyjnego, wraz z budową przynajmniej dwóch parkingów 

miejskich. 

Inwestycje związane z funkcjami i wyglądem ulic, zwłaszcza: 
� podniesienie poziomu estetycznego pierzei ul. St. Moniuszki, prowadzącej do dworca 

kolejowego. 
� uporządkowanie pasów drogowych. 

Inwestycje porządkujące i związane ze strukturą ekologiczną miasta, w szczególności: 
� urządzenie terenu zieleni ozdobnej wokół pomnika pomordowanych w latach 1939-1944; 
� podniesienie poziomu estetycznego pierzei ul. Zamojskiej; 
� uporządkowanie pasów drogowych. 

Inwestycje mogące się przyczynić do rozwoju  i turystycznego wykorzystania terenów  (w tym 
w szczególności miejskich) poprzez podniesienie ich jakości uŜytkowej; w szczególności 
powinny to być: 
� budowa parkingów; 
� przyłączenie terenów wskazanych na usługi turystyczne do sieci infrastrukturalnych; 
� uporządkowanie pasów drogowych (w pierwszej kolejności ul. St. Moniuszki); 
� wprowadzenie dolesień na tereny będące własnością lub przewidziane do wykupienia 

przez Miasto. 

Inwestycje podnoszące ład przestrzenny i wartość ekologiczną obszaru, w szczególności: 
� wymiana zdegradowanych komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul. J. Korczaka 

w sposób wskazany w planie miejscowym, a takŜe odpowiednie zagospodarowanie 
terenu; 

� uporządkowanie skweru przy wylocie ul. Krzywej; 
� uporządkowanie pasów drogowych, przede wszystkim ul. Włosiankarskiej, Polnej, 

Zielonej i Lubelskiej. 
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Inwestycje związane z doprowadzeniem do nowych terenów wskazanych pod zabudowę sieci 
infrastruktury technicznej oraz z realizacją obiektów o charakterze publicznym; za 
najwaŜniejsze uznaje się: 
� urządzenie ul. Polnej; 
� budowa szpitala przy ul. Polnej; 
� przyłączenie wskazanego w studium obszaru aktywizacji gospodarczej (zwłaszcza 

połoŜonego na gruntach komunalnych) do sieci infrastruktury technicznej; 
� budowa wskazanych w studium obiektów usług oświaty; 
� realizacja komunalnego zespołu mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

Inwestycje ekologiczne i porządkujące, w szczególności: 
� uporządkowanie i modernizacja ul. Krzeszowskiej; 
� urządzenie strefy izolacyjnej wzdłuŜ doliny Białej Łady, na terenach uprzednio 

wykupionych przez miasto. 

Inwestycje na terenach przeznaczonych na rezerwę dla funkcji mających pobudzić rozwój 
miasta przede wszystkim: 
� doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej i urządzenie ulic; 
� budowa zespołu szkół publicznych; 
� budowa komunalnego zespołu mieszkalnictwa wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej; 
� budowa części obwodnicy - o parametrach właściwych dla jej rangi (lub w pierwszym 

etapie drogi o niŜszych parametrach), wraz z infrastrukturą drogową, od ul. Batorego do 
nowej dzielnicy przemysłowej. 

Inwestycje związane z ochroną i regeneracją struktury ekologicznej, przede wszystkim: 
� likwidacja zdegradowanej zabudowy (zagrodowej, jednorodzinnej, garaŜowej) w dolinie 

rzecznej, uprzednio wykupionej przez Miasto; 

Inwestycje słuŜące poprawie stanu środowiska przyrodniczego., przede wszystkim: 
� zalesienie gruntów wskazanych w studium (a następnie w planach miejscowych), 

wykupionych uprzednio przez Miasto; 

Inwestycje związane z poprawą warunków Ŝycia, przede wszystkim: 
� urządzenie ulicy RoŜnówka - Stawy; 
� przyłączenie osiedla Leśnik do miejskiej sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej; 
� urządzenie zbiornika retencyjnego na terenie uprzednio wykupionym przez Miasto. 

Inwestycje związane z poprawą warunków Ŝycia, zwłaszcza: 
� urządzenie drogi dojazdowej i doprowadzenie sieci sanitarnej i gazowej do peryferyjnie 

wybudowanego osiedla domów jednorodzinnych nad północnym zboczem doliny Białej 
Łady. 

Inwestycje związane z  ekologią i podniesieniem standardu tej części miasta, w szczególności: 
� uporządkowanie pasa drogowego ul. Zamojskiej; 
� dolesienia na terenach uprzednio wykupionych przez Miasto; 
� partycypacja w budowie ośrodka usługowego przy nowym dworcu kolejowym - w 

przypadku jego budowy przez PKP. 

7.2. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
1. Ekologiczna polityka przestrzenna powinna być ukierunkowana na: 
-zachowanie sanitarnych standardów stanu środowiska,  
-ochronę terenów o wyróŜniających się walorach przyrodniczo-krajobrazowych, 
-ochronę tych elementów systemu przyrodniczego miasta, które konstytuują jego 
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strukturę funkcjonalno-przestrzenną i wpływają stabilizująco na równowagę   przyrodniczą 
środowiska. 
2. Powodzenie prowadzenia takiej polityki wymaga: 
-przestrzegania podstawowych zasad kształtowania przyrody w mieście, 
-ciągłego monitorowania zachodzących zmian w środowisku, 
-stosowania moŜliwie najszerszego wachlarza instrumentów przewidzianych ustawą o 
zagospodarowaniu przestrzennym, prawem budowlanym i tzw. ustawami ekologicznymi. 
3. Do głównych kanonów ekologicznego kształtowania przyrody naleŜą: 
-zachowanie ciągłości przyrody w czasie, 
-zachowanie ciągłości przyrody w przestrzeni, 
-zachowanie zasady adekwatności między stworzonym układem przyrodniczym a siedliskiem, 
-zachowanie zasady róŜnorodności biologicznej. 
4. Prowadzenie bieŜącej obserwacji stanu środowiska naleŜy do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Środowiska, a kontrolowanie przestrzegania wymogu wykonywania Ocen 
Oddziaływania na Środowisko - Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. 
Projektowany układ kompetencji w nowym ustroju organizacyjnym administracji publicznej 
przewiduje przekazanie samorządowi powiatowemu wielu zadań z zakresu administracji 
rządowej, w tym: 
-obowiązku wymagania OOŚ od inwestorów, właścicieli, zarządców lub posiadaczy obiektu 
budowlanego, 
-tworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania dla inwestycji mogących pogorszyć stan 
środowiska, 
-ustalania zakresu i sposobu usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko, 
-moŜliwości, w porozumieniu z Wojewodą i wojewódzkim inspektorem środowiska, 
wstrzymywania działalności pogarszającej stan środowiska do czasu zainstalowania urządzeń 
lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko, 
-zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju oraz 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie objętym właściwością organu 
jednostki samorządu terytorialnego, 
-opracowania programu zrównowaŜonego rozwoju oraz ochrony środowiska, 
-kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. 
5. Polityka przestrzenna w zakresie ochrony środowiska powinna być realizowana 
poprzez: 
-plany zagospodarowania przestrzennego, dotyczące specjalnych stref planistycznych, 
obejmujących newralgiczne ogniwa PSM (głównie dolinę rzeki Białej Łady), 
-realizację projektów kształtowania terenów zieleni 
-nadawanie statusu obszaru chronionego szczególnie cennym pod względem przyrodniczo-
krajobrazowym terenom (zespół przyrodniczo-krajobrazowy RoŜnówka-Stawy), 
-wykup przez miasto terenów, znajdujących się pod presją urbanizacyjną, a wymagających 
ochrony przed zainwestowaniem kubaturowym (głównie chodzi o tereny przeznaczone pod 
błonia rekreacyjne i zalesienie). 

 

7.3. POLITYKA OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
1. Obszarami ściśle chronionymi (objętymi ochroną konserwatorską) są: obiekty zabytkowe 

wpisane do rejestru zabytków wymienione w cz.I.1.3.2., pozycja (1 - 9) oraz (zaznaczone 
na mapie) stanowiska archeologiczne. 
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2. Postulowane do takiej ochrony: obszar pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. M. Kopernika wraz 
z budyniem d. elektrowni i drewnianą zabudową przy ul. M. Kopernika oraz terenem 
zieleni z pamiątkowym kamieniem z r. 1820, ulica Czerwonego KrzyŜa z jej zabudową 
drewnianą i pozostałościami po d. młynie. 

3. Ochrona pośrednia obejmuje: 
Rynek (w jego układzie urbanistycznym) wraz z sąsiadującym zespołem sakralnym kościoła 
parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP, 
4. Postuluje się taką ochroną objąć: 
zabudowę miejską z dawnymi obiektami uŜyteczności publicznej, wymienione w cz.I 1.3.2., 
pozycja (10 - 14), pozostałości zabudowy drewnianej przy ul. 3-go Maja, T. Kościuszki, 
Pojaska, obszary krajobrazu nadrzecznego nad Białą i Czarną Ładą 
5. Proponuje się ustanowić strefę konserwatorską dla obszaru nieco skorygowanego w 
stosunku do obecnie obowiązującego. Z dotychczasowego obszaru proponuje się wyłączyć 
współczesne osiedle mieszkaniowe przy ul. Nadstawnej. Natomiast w obszar strefy włączyć 
zabudowę miejską w południowej części Śródmieścia z charakterystycznymi domami, wraz z 
gmachem d. Urzędu Powiatowego (ul. T. Kościuszki). 

7.4. POLITYKA ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
Jednym z kluczowych zagadnień polityki komunikacyjnej jest planowanie rozwoju systemu 
komunikacyjnego. Treść ”Studium..” wskazuje na potrzeby inwestycyjne. Istotnym 
problemem mieszczącym się w sferze polityki komunikacyjnej jest zdefiniowanie podziału 
potrzeb inwestycyjnych na „lokalne” i „pozalokalne” oraz poszukiwanie źródeł finansowania 
tych potrzeb. NaleŜy przypuszczać, Ŝe ustawodawstwo związane z trwającą reformą 
administracji państwa przybliŜy rozwiązanie tego typu problemów.  
Oprócz problemów długofalowych, związanych z rozwojem systemu niezbędne jest 
funkcjonowanie stosownych słuŜb, których zadaniem byłoby rozpoznawanie i rozwiązywanie 
bieŜących problemów komunikacyjnych.  
Przy opracowywaniu planów (zagospodarowania przestrzennego, realizacyjnych) naleŜy 
bezwzględnie utrzymywać właściwe parametry techniczne, zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi w tej dziedzinie. Przede wszystkim waŜna jest odpowiednia szerokość pasa 
drogowego (szer. w liniach rozgraniczających), uwzględniająca potrzeby ruchu pieszego, 
ruchu rowerowego, zieleni oraz umieszczenia uzbrojenia inŜynieryjnego. 
Oprócz niezaleŜnie prowadzonych dróg rowerowych, zaproponowanych w „Studium...” 
naleŜy przewidywać ścieŜki rowerowe w liniach rozgraniczających ulic zbiorczych i 
głównych. 
Obszar ochrony konserwatorskiej winien być pod względem komunikacyjnym potraktowany 
odmiennie w stosunku do pozostałych obszarów i powinien być strefą ograniczonego ruchu. 
W strefie tej ruch naleŜy ograniczać poprzez: dopuszczenie jedynie ruchu niezbędnego dla 
normalnego funkcjonowania obszaru (dostawy, słuŜby komunalne, być moŜe mieszkańcy), 
całkowitą eliminacje ruchu tranzytowego, restrykcyjną politykę parkingową. 
W obszarach stycznych do strefy ograniczonego ruchu wyznaczono lokalizację ”parkingów 
strategicznych”. Sposób wykorzystywania tych lokalizacji i ich pojemność powinna wynikać z 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

8. POLITYKA ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
8.1. Polityka inwestycyjna oraz warunki realizacji programu rozwoju gospodarki 

wodno- ściekowej. 
Politykę ekologiczną w zakresie gospodarki zasobami wód na obszarze województwa 
prowadzi Państwo poprzez instytucje reprezentujące terenową administracje rządową. 
Adresatami realizującymi ten program mogą być wszystkie jednostki gospodarcze i ludność 
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działające na obszarze objętym opracowywanym studium, na których spoczywać będą 
obowiązki racjonalnego gospodarowania zasobami wód i ochrony ich stanu czystości. Gro 
obowiązków w tym zakresie przypadnie na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej eksploatujące miejski system wodociągowy i miejski system kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz zakłady posiadające własne systemy kanalizacyjne. 
Wstępnym warunkiem realizacji programu będzie opracowanie i uzgodnienie przez 
administrację rządową i władze samorządowe wspólnej polityki w zakresie warunków  
ochrony i gospodarowania zasobami wód w zlewniach rzek występujących na obszarze 
objętym opracowywanym studium. Następnie powinna być uaktualniona koncepcja rozwoju 
systemu wodociągowego oraz systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta , w 
której uwzględnione zostaną uwarunkowania wynikające z opracowywanego studium 
zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowanych planów miejscowych. W koncepcji 
tej powinny być rozstrzygnięte ewentualne związki projektowanych systemów  z obsługą 
terenów zewnętrznych połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Koncepcja taka 
stanowić  teŜ moŜe podstawę do koordynacji prac planistycznych i projektowych na obszarach 
planowanych pod rozwój perspektywiczny miasta. Dla rozstrzygnięcia tych kwestii oraz 
określenia wzajemnych zobowiązań wynikających z warunków ochrony wód w zlewniach 
rzek objętych opracowaniem konieczne jest równieŜ zawarcie odpowiednich porozumień 
pomiędzy miastem i sąsiednimi gminami.  
Warunkiem koniecznym dla zabezpieczenia planowanego rozwoju systemu kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej będzie zarezerwowanie w budŜecie miasta odpowiednich środków. 
Istnieje takŜe moŜliwość uzyskania pewnych środków z Narodowego Funduszu Ochrony 
środowiska lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sieci 
planowane do realizacji w osiedlach mogą być finansowane z udziałem środków własnych 
mieszkańców i innych inwestorów. 

8.2. Polityka rozwoju i warunki realizacji programu  ciepłowniczego 
Podmiotami realizującymi program uciepłownienia miasta mogą być wszystkie jednostki 
gospodarcze działające na obszarze miasta. Pomocna moŜe być w realizacji programu 
polityka ekologiczna prowadzona przez instytucje reprezentujące terenową administrację 
rządową a więc Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego oraz wspomagające 
go instytucje administracji specjalnej działające na rzecz ochrony środowiska. 
Wstępnym warunkiem realizacji programu powinno być opracowanie aktualnej koncepcji 
rozwoju ciepłownictwa, która uwzględnić musi wszystkie uwarunkowania wynikające z 
potencjalnych moŜliwości wykorzystania gazu ziemnego dla celów grzewczych oraz systemu 
elektroenergetycznego. Podstawą do opracowania takiej koncepcji powinien być uaktualniony 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Realizacja programu uwarunkowana jest koniecznością zabezpieczenia odpowiednich 
środków w budŜecie miasta. Podobnie jak w przypadku  systemów  gospodarki wodno-
ściekowej do realizacji programu mogą być wykorzystane środki z Narodowego Funduszu 
Ochrony środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Sieci planowane do realizacji w osiedlach mogą być takŜe finansowane z udziału środków 
własnych mieszkańców i inwestorów. 

8.3. Polityka rozwoju i warunki realizacji programu  rozwoju gazownictwa 
Politykę rozwoju gazownictwa na szczeblu krajowym prowadzi Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo SA w Warszawie, które ustala kierunki i kryteria dla rozwoju krajowego 
systemu dystrybucji gazu ziemnego. Terenowym oddziałem tej instytucji właściwym 
miejscowo dla rejonu miasta Biłgoraja jest Zakład Gazowniczy w Sandomierzu,  prowadzący 
nadzór nad realizacją i eksploatacją sieci gazu ziemnego w swoim rejonie. Warunkiem 
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niezbędnym dla realizacji polityki rozwoju systemu gazowniczego w mieście powinno być 
opracowanie aktualnej koncepcji dla rozwoju tego systemu bazującej na uaktualnionym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Podmiotami realizującymi program rozwoju 
gazyfikacji miasta mogą być wszystkie jednostki gospodarcze działające na obszarze miasta a 
takŜe ludność. Pomocna moŜe być w realizacji programu polityka ekologiczna prowadzona 
przez instytucje reprezentujące terenową administrację rządową a więc Wydział Środowiska 
Urzędu Wojewódzkiego oraz wspomagające go instytucje administracji specjalnej działające 
na rzecz ochrony środowiska. Realizacja programu uwarunkowana jest koniecznością 
zabezpieczenia odpowiednich środków w budŜecie miasta. Podobnie jak w przypadku 
systemów  gospodarki wodno-ściekowej do realizacji programu mogą być wykorzystane 
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej.      
Sieci planowane do realizacji w osiedlach mogą być takŜe finansowane z udziału środków 
własnych mieszkańców i inwestorów. 

8.4. Polityka rozwoju elektroenergetyki i telekomun ikacji 

Na szczeblu regionalnym Zamojska Korporacja Energetyczna SA jest przedsiębiorstwem 
zajmującym się przesyłaniem i dystrybucją  energii elektrycznej oraz prowadzącym nadzór 
nad realizacją i eksploatacją sieci elektroenergetycznych. Warunkiem niezbędnym dla 
prowadzenia prawidłowej polityki rozwoju systemu energetycznego powinno być 
opracowanie aktualnej koncepcji rozwoju tego systemu bazującej na uaktualnionym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, zgodnie z obowiązującym 
prawem energetycznym. Politykę rozwoju systemu telekomunikacji na szczeblu krajowym 
prowadzi Telekomunikacja Polska SA z terenowym oddziałem tej instytucji właściwym 
miejscowo dla miasta Biłgoraja. Warunkiem realizacji programu rozwoju systemu 
telekomunikacyjnego powinno być opracowanie koncepcji rozwoju w oparciu o uaktualniony 
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. 
Przy rozbudowie i modernizacji systemu, naczelną zasadą powinno być dąŜenie do kablownia 
sieci SN 15 kV i sieci nn, budowa nowych stacji wnętrzowych SN/nn. Sama istniejąca sieć  
elektryczna, jako taka,  nie wymaga rozbudowy dla podniesienia pewności zasilania. Linie 
110 kV pozostaną bez zmian. Ewentualne potrzeby dobudowy odcinków linii Sn 15 kV będą 
wymuszane rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Analogicznie naleŜy przyjąć jako 
zasadę budowę wyłącznie sieci kablowej telekomunikacyjnej. 
Przy załoŜeniu generalnej zasady budowy sieci kablowej SN 15 kV, wnętrzowych stacji 
transformatorowych SN/nn oraz kablowych linii nn i telekomunikacyjnych, zostaną w pełni 
zapewnione wysokie standardy dostawy energii elektrycznej i wysokiej jakości łącza 
telefoniczne. Efektem tak prowadzonej polityki będzie  eliminacja (znikanie) sieci 
napowietrznych SN, nn i telefonicznych, co wpłynie zdecydowanie na podniesienie estetyki 
krajobrazu i zapewni mu odpowiednią ochronę przed degradacją. Zniesienie ograniczeń w 
zabudowie - powodowanych sieciami napowietrznymi - pozwoli teŜ na efektywniejsze 
zagospodarowanie terenów i swobodne nimi dysponowanie 

8.5. Instrumenty wspieraj ące polityk ę przestrzenn ą 
Lokalna polityka przestrzenna, czyli zasady wykorzystania przestrzeni miejskiej i warunki 
przestrzennego kształtowania aktywności społeczno-gospodarczej, mogą być realizowane 
w ramach bez mała wszystkich dziedzin aktywności samorządu gminnego. PoniŜej zawarte są 
propozycje lub sugestie kilku instrumentów polityki przestrzennej i miejsc gdzie powinny one 
zostać zastosowane. 
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1. Instrumenty finansowe 
Miasto dysponuje szeregiem instrumentów finansowych (w tym podatkowych), mogących 
wpływać na kierunki, sposoby, szybkość i kolejność przekształceń struktury przestrzennej 
miasta. Zwłaszcza powiązanie tych instrumentów z innymi działaniami, przedstawionymi w 
tym opracowaniu, powinno korzystnie wpłynąć na ich efektywność. Wśród instrumentów 
finansowych moŜna w szczególności wskazać: 
1.1. RóŜnicowanie wysokości podatku od nieruchomości w zaleŜności od lokalizacji, 
funkcji i znaczenia poszczególnych terenów i obiektów dla rozwoju i wizerunku miasta. 
Proponuje się aktywizację tego instrumentu w poniŜszych miejscach: 
� Zaniedbane tereny usługowe w centrum miasta - dla których celowe byłoby podnoszenie 

podatku od nieruchomości. Jednocześnie - na tych samych terenach - naleŜy wyraźnie 
zmniejszać wysokość tego podatku w stosunku do inwestorów przekształcających swoje 
nieruchomości zgodnie z ustaleniami planów miejscowych. Polityka taka powinna być 
połączona z przejmowaniem nieruchomości na rzecz miasta, a takŜe prowadzić do 
przejmowania niewykorzystanych dotychczas naleŜycie terenów przez podmioty będące 
w stanie zagospodarować je z sugestiami studium i ustaleniami planów. 

� Obszar przewidziany do rewitalizacji zabudowy przy ul. M. Kopernika i Czerwonego 
KrzyŜa - gdzie proponuje się: 

1. zwolnienie od podatku (na okres np. 5 lat) - dla nieruchomości, których właściciele 
przystosują je do obsługi turystyki (pensjonaty, pokoje do wynajęcia, gastronomia), 
zachowując jednocześnie zewnętrzną formę budynków, przeprowadzając jej 
rewaloryzację i porządkując posesję; 

2. obniŜenie podatku o 50% - dla nieruchomości zagospodarowanych obecnie zabytkową 
zabudową drewnianą, których właściciele zachowają formę zewnętrzną i zapewnią 
wyposaŜenie wnętrza w odpowiednie urządzenia gwarantujące długotrwałe zachowanie 
obiektu; 

3. obniŜenie podatku o 30% - dla nieruchomości zagospodarowanych obecnie lub niegdyś 
zabytkową zabudową drewnianą, których właściciele, realizując nowe budynki, odtworzą 
charakter tej zabudowy (poprzez uŜycie tradycyjnych detali, drewnianego wystroju 
elewacji, zachowanie wysokości zabudowy na poziomie 1 kondygnacji). 

� UciąŜliwe tereny i obiekty przemysłowo-składowe - dla których proponuje się 
maksymalnie podnieść podatek od nieruchomości. Działanie takie powinno być 
czynnikiem zmierzającym do przyspieszenia eliminacji obiektów o tym charakterze, 
niepoŜądanych w centralnej części miasta. Jednocześnie - na tych samych terenach - 
naleŜy wyraźnie zmniejszać wysokość tego podatku w stosunku do inwestorów 
przekształcających swoje nieruchomości zgodnie z ustaleniami planów miejscowych.  

� Obszary połoŜone w północno wschodniej części miasta (w sąsiedztwie linii kolejowej 
i lasu)- na których proponuje się zastosowanie zachęt fiskalnych dla inwestorów 
wprowadzających inwestycje odpowiednie pod względem funkcji i formy na tereny 
przewidziane w studium (a następnie w planach miejscowych) na usług i składy. Ulgi te 
nie powinny dotyczyć gruntów zagospodarowanych obiektami przemysłowymi; 

� Obszary połoŜone na północ od linii kolejowej (na wschód od drogi krajowej) oraz teren 
w południowej części miasta (na północ od węzła komunikacyjnego) - gdzie naleŜy 
tworzyć zachęty i ułatwienia dla lokowania kapitału w przedsięwzięcia związane z 
obsługą turystyki przyjazdowej i gastronomią (zajazdy, pensjonaty, ośrodki kolonijne, 
hotele, pola namiotowe itp.) 

� Tereny przemysłowe w południowo zachodniej części miasta, na których proponuje się 
podnieść podatek od nieruchomości wobec gruntów zabudowanych ekstensywnie 
(obiektami tworzącymi niewiele miejsc pracy), a takŜe zagospodarowanych funkcją inną 
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niŜ przemysłowa. Jednocześnie celowe byłoby obniŜenie stawek podatku od 
nieruchomości wobec gruntów, na których prowadzone są inwestycje tworzące nowe 
miejsca pracy oraz inwestycje przemysłowe zgodne z ustaloną w studium (a następnie w 
planach miejscowych) funkcją; 

� Obszary połoŜone w strefie doliny Białej Łady, gdzie naleŜałoby maksymalnie podnieść 
podatek od nieruchomości, jako dodatkowy, ekonomiczny czynnik ułatwiający likwidację 
zdegradowanej zabudowy istniejącej w dolinach rzek; 

1.2. Finansowe wspieranie inwestycji podmiotów zewnętrznych w strefie konserwatorskiej, 
prowadzonych zgodnie z zasadami uznanymi przez Miasto za podnoszące jego wartości 
kulturowe i krajobrazowe 
1.3. Określenie zasad wspomagania finansowego inwestycji realizowanych przez innych 
inwestorów, podejmujących waŜne dla rozwoju miasta przedsięwzięcia. Wsparcie powinno 
dotyczyć przede wszystkim elementów infrastruktury technicznej lub prac związanych z 
utrzymaniem i odnową zabytków. Proponuje się zatem rozwaŜyć moŜliwość finansowego 
zaangaŜowania się miasta w następujące inwestycje: 
Wykonanie przyłączy (wszystkich mediów) do rewaloryzowanych i konserwowanych 
budynków drewnianych - do wysokości np. 40% wartości inwestycji; 
Remonty i rewaloryzacja obiektów zabytkowych - do wysokości np. 30% wartości inwestycji. 
1.4. Sformułowanie zasad róŜnicowania wysokości opłat adiacenckich i opłaty 
„planistycznej” - dla zróŜnicowania finansowych warunków zagospodarowywania 
poszczególnych części miasta. 
1.5. Określenie zasad finansowania poszczególnych inwestycji, w szczególności zaś 
poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji szczególnie waŜnych i pilnych, 
których realizacja (wyłącznie) z budŜetu miasta jest niemoŜliwa. Na podstawie studium 
moŜna sugerować np: 
� poszukiwanie zewnętrznego wsparcia dla pilnego przeprowadzenia renowacji naleŜących 

do miasta obiektów zabytkowych, znajdujących się w złym stanie technicznym - jako 
„sponsor” powinna wystąpić np. administracja rządowa (wojewoda, Ministerstwo Kultury 
i Sztuki) lub organizacje „pomocowe” (związane zwłaszcza z krajami UE); 

� ustalenie zasady przekazywania na priorytetowe inwestycje (np. urządzenie parku 
RoŜnówka, ciągu i sięgacza ekologicznego lub odbudowa młyna i śluzy na Białej Ładzie) 
środków uzyskanych w wyniku np.  

� sprzedaŜy terenów komunalnych - np. działek w „strefie aktywizacji gospodarczej” i 
terenu połoŜonego w sąsiedztwie dworca PKS, przeznaczonego w studium na usługi 
komercyjne; 

� wpływania opłat adiacenckich i opłaty „planistycznej”; 
� wpływania opłat za wycinanie drzew na obszarze miasta; 
� emisji obligacji komunalnych.  
1.6. Wprowadzenie dodatniej polityki taryfowej („urealnienie” opłat) - poprzez pobieranie 
(w zasadzie) opłat eksploatacyjnych za korzystanie z miejskich zasobów mieszkaniowych i z 
mediów komunalnych w wysokości w pełni pokrywającej koszty. Jednocześnie proponuje się 
wprowadzanie odstępstw od tej zasady nie tylko ze względów społecznych, ale takŜe 
w powiązaniu z celami polityki przestrzennej. 

2. Instrumenty prawne 
Samorząd dysponuje, poza stanowiącym prawo miejscowe planem zagospodarowania 
przestrzennego, takŜe innymi (bezpośrednimi lub pośrednimi) instrumentami o charakterze 
prawnym, które mogą wpływać na kierunki i sposoby przekształceń przestrzeni miejskiej. 
NaleŜą do nich w szczególności: 
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2.1. Tworzenie obszarów chronionych, pozwalających na zahamowanie degradacji 
szczególnie cennych przyrodniczo fragmentów miasta i ich wykorzystanie jako np. 
publicznych obszarów rekreacyjnych lub jako terenów wyłączonych z penetracji rekreacyjnej, 
stanowiących jedynie element miejskiego systemu ekologicznego. Proponuje się np.: 
utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obejmującego kompleks stawów 
RoŜnówka z przyległymi łąkami.  
2.2. Wnioskowanie do Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków o objęcie poszczególnych 
obiektów lub obszarów ochroną konserwatorską.  
2.3. Wydawanie aktów administracyjnych dotyczących zagospodarowania terenu i 
przygotowywanie ich projektów, dla obszarów, których właściwe zagospodarowanie jest 
szczególnie waŜne dla warunków Ŝycia mieszkańców i wizerunku miasta. 
W szczególności naleŜy:  
� sporządzić projekty urządzenia zieleni dla: 
- terenów zielonych połoŜonych pomiędzy linią kolejową, ul.St. Moniuszki, ul.Lubelską i 

Al.Jana Pawła II, z uwzględnieniem budowy ciągu spacerowego w sąsiedztwie rzeki; 
– terenów zielonych połoŜonych pomiędzy ul.Włościankarską, Al.Jana Pawłami, 

ul.Krzeszowską i odcinkiem ulicy nowoprojektowanej, z dopuszczeniem jedynie 
zadrzewień luźnych, nie hamujących przepływu powietrza; 

– terenów zieleni izolacyjnej połoŜonych wzdłuŜ projektowanej drogi klasy G w północnej 
części miasta (w sąsiedztwie linii kolejowej). 

� opracować plan urządzenia lasu dla terenów przewidzianych do zalesienia.  

3. Promocja 
Warunkiem poŜądanych przekształceń przestrzeni jest w znacznym stopniu odpowiednie 
ukształtowanie świadomości wszystkich podmiotów mających lub mogących mieć wpływ na 
kształt przestrzeni miejskiej. Cel ten powinien zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez 
stworzenie systemu informacji, wzorców i sugestii wskazujących preferencje władz 
samorządowych co do kierunków i sposobów rozwoju miasta. System ten powinien takŜe 
pozwalać na komunikowanie wszystkim potencjalnym zainteresowanym o moŜliwych 
sposobach wspierania przez samorząd tych działań podmiotów zewnętrznych, które będą 
zgodne z tymi oczekiwaniami władz miasta. W szczególności proponujemy: 
3.1. Opracowanie katalogu („wzornika”) form przestrzennych (zwłaszcza wynikających z 
historii miasta form architektury regionalnej), którego celem byłoby propagowanie 
rozstrzygnięć studium odnoszących się do obszarów miasta połoŜonych poza strefą 
konserwatorską. Wzornik ten powinien być traktowany jako zbiór „podpowiedzi” dla 
projektantów architektury. Elementem wzornika powinny być takŜe propozycje wzorów 
reklam, szyldów itp.  
3.2. Opracowanie kompleksowego projektu odnowy środowiska kulturowego dla 
ukierunkowania modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych i usługowych w 
centrum. W programie takim naleŜy w szczególności połoŜyć nacisk na stworzenie 
właściwego projektu zagospodarowania przestrzeni pomiędzy budynkami - nawierzchni 
placów, skwerów, przejść pieszych, zieleni, oświetlenia, ogrodzeń i małej architektury w całej 
strefie. 
3.3. Opracowanie „statutu” określającego poŜądane mechanizmy działalności 
inwestycyjnej i zasad jej wspierania na terenach wskazanych w studium: 
� obszarach rehabilitacji (rewitalizacji) zabudowy; 
� obszarach zorganizowanej działalności inwestycyjnej; 
� obszarach zabudowy przewidzianych do modernizacji i przekształceń; 
� obszarach chronionych. 
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Statut - mający formę uchwały Rady Miejskiej - powinien określać zasady: 
� udzielania zwolnień i ulg w podatkach lokalnych; 
� partycypacji miasta w kosztach remontów obiektów zabytkowych; 
� określania priorytetów dla budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej oraz 

partycypacji miasta w kosztach budowy przyłączy do budynków na wskazanych w 
studium obszarach; 

� podejmowania wspólnych inwestycji przez miasto i inne podmioty; 
� przyznawania nagród za przyczynienie się do odtworzenia walorów zabytkowych miasta. 
3.4. Opracowanie i rozpowszechnienie wśród mieszkańców „poradnika dla inwestorów” - 
informatora zawierającego podstawowe rozstrzygnięcia studium i ustalenia planów 
miejscowych, a takŜe informacje o innych, uznanych przez władze Miasta za poŜądane, 
zasadach rozwoju przestrzennego Biłgoraja. 

4. InŜynieria ruchu  
Istotny wpływ na osiągnięcie odpowiedniego poziomu warunków Ŝycia w mieście, w tym 
takŜe na powstawanie wewnątrzmiejskich stref usługowych, ma równieŜ odpowiednie 
ukształtowanie sieci ruchu drogowego. NaleŜyte określenie zasad ruchu drogowego 
przebiegającego przez Biłgoraj oraz łączącego poszczególne jego części moŜe być czynnikiem 
ułatwiającym rozwój przestrzenny i społeczno gospodarczy. Niewłaściwe uregulowanie ruchu 
grozi natomiast narastaniem konfliktów pomiędzy transportem a innymi aspektami 
zagospodarowania przestrzennego i funkcjami miejskimi. W szczególności zatem naleŜy 
podjąć próbę określenia: 
� układu dróg jednokierunkowych; 
� stref płatnego parkowania; 
� zasad ograniczenia ruchu w centrum miasta; 
� oznakowania poziomego dróg i ulic; 
� systemu sterowania ruchem drogowym. 
5. Kontrola i nadzór 
Wymienione powyŜej instrumenty kształtowania charakteru przestrzeni miejskiej wiąŜą się 
w naturalny sposób z wprowadzaniem ograniczeń i zakazów dla szeregu - mających 
przestrzenny charakter lub skutki - działań mieszkańców Biłgoraja i podmiotów 
gospodarczych działających w mieście. Właściwa realizacja polityki przestrzennej wymaga 
nie tylko sformułowania, ale równieŜ odpowiedniego egzekwowania przyjętych przez władze 
Miasta zasad. Egzekwowanie to musi polegać m.in. na wymierzaniu kar osobom i instytucjom 
nie przestrzegających tych zasad, lub teŜ na składaniu wniosków o ukaranie do właściwych 
organów administracji rządowej. Kary i inne działania o charakterze „policyjnym” powinny 
być stosowane przede wszystkim w odniesieniu do działań związanych z: 
� realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków; 
� gromadzeniem i usuwania odpadów, a takŜe utrzymywaniem czystości i porządku na 

poszczególnych posesjach. 
Działania te powinny być w pierwszej kolejności podjęte na obszarach kluczowych dla 
właściwego wizerunku miasta - zatem w centrum, a takŜe w dolinach rzecznych. 
6. Monitoring 
Kształtowanie polityki przestrzennej jest procesem ciągłym, realizowanym przy pomocy 
całego szeregu dostępnych samorządowi instrumentów. Ocena skuteczności podjętych działań 
oraz ich efektów pozwoli na stałe dostosowywanie zarówno przyjętych kierunków polityki 
przestrzennej, jak i stosowanych narzędzi, do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. 
Zatem niezbędne jest ustanowienie systemu stałego lub przynajmniej cyklicznego 
monitoringu (obserwacji i oceny) zachodzących zmian w kształcie przestrzennym miasta, 
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strukturze jego problemów i potencjałów oraz zmieniających się zaleŜności pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu przestrzeni urbanistycznej Biłgoraja. Sposobem 
prowadzenia monitoringu moŜe być: 
� wprowadzanie zmian do bazy danych o mieście, będącej efektem prac nad studium; 
� dokonywanie cyklicznych specjalistycznych ocen zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta. 

CZĘŚĆ V 

WNIOSKI DLA INNYCH PODMIOTÓW 
A. Wnioski do studium zagospodarowania przestrzennego województwa 
Wnioskujemy o przyjęcie do rozwiązań studium zagospodarowania przestrzennego 
województwa następujących postulatów dotyczących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych w obszarze miasta Biłgoraja: 
1. Traktowanie miasta jako silnego, subregionalnego ośrodka rozwoju funkcji usługowo-
przemysłowych i róŜnorodnego biznesu południowo-zachodniej części województwa oraz 
jako centrum dyspozycyjno-usługowe przyszłego powiatu Biłgorajskiego - z pełnym 
zestawem usług o znaczeniu ponadlokalnym. 
2. PołoŜenie nacisku na modernizację i rozwój korytarza infrastruktury transgranicznej 
o znaczeniu międzyregionalnym ( lina hutniczo-siarkowa).Wnosimy o wnioskowanie do 
programów rządowych o uwzględnienie w polityce przestrzennej Państwa LHS 
w międzynarodowym systemie komunikacyjnym (mogącym stanowić wsparcie dla 
Euroregionu Bug). 
3. Wspieranie kształtowania - wzdłuŜ w/w linii H-S oraz projektowanej obwodnicy północnej 
-  form zainwestowania przekształcających połoŜone  tam tereny w pasmo przyśpieszonego 
rozwoju (wzrostu przemysłowego ukierunkowanego na rynek lokalny, regionalny oraz 
zewnętrzny).UmoŜliwi to wykorzystanie szansy aktywizacji gospodarczej związanej z 
połoŜeniem miasta. 
4. Wnioskujemy o wspieranie dąŜeń miasta dot. budowy obwodnic, w tym szczególnie 
obwodnicy północnej i przeniesienie na nią ruchu tranzytowego w kierunku na Zamość - ze 
względu na ochronę zabytkowego układu urbanistycznego miasta i przyśpieszenie rozwoju 
w/w terenów przemysłowych połoŜonych pomiędzy LHS a tą obwodnicą. 
5. Traktowanie Biłgoraja jako miasta mającego warunki na stały wzrost rangi w regionie  oraz 
mającego szansę, aby stać się dynamicznym i nowoczesnym ośrodkiem wzrostu 
przemysłowego ze względu na: 
 -oddalenie innych miast tej wielkości (obsługiwanie duŜego obszaru); 
 -aktywną obecnie politykę przestrzenną (w tym inwestycyjną i finansową) władz 
samorządowych; 
 -skoncentrowany potencjał gospodarczy w postaci bazy przemysłowej (zaplecza 
technicznego) i dogodnego jej połoŜenia w stosunku do istniejącej i projektowanej 
infrastruktury komunikacyjnej; 
 -skoncentrowany potencjał ekonomiczny- głównie odpowiedniej kadry ekonomicznej 
i urzędniczej oraz bazy instytucjonalnej (banki, urzędy). 
6. Traktowanie Biłgoraja jako jednego z podstawowych ogniw struktury osadniczej w 
województwie. Jako potencjalnemu obszarowi koncentracji przedsiębiorczości w regionie, 
sprzyjać mu będzie zapewne rozwój funkcji osadniczych. Przewidywana liczba ludności - 
przy wariancie zachowawczym -30 tys., przy dynamicznym - 33 tys. w 2010 r.  
7. Ranga ponadlokalnego ośrodka równowaŜenia rozwoju moŜe być osiągnięta przy 
uwzględnieniu atutów miasta w koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania 
województwa i kraju - przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania sieci osadniczej oraz 
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wprowadzenia zadań rządowych pozytywnie rozstrzygających problem LHS i dróg 
tranzytowych (krajowych).Wyniki ekonomiczne miasta, pozycja w krajowych rankingach 
gospodarczych, pozwalają wnioskować, Ŝe naleŜy zadbać o zapewnienie odpowiednich 
warunków utrzymania obecnego tempa rozwoju  oraz wzrostu tych elementów 
zagospodarowania miasta, które będą stanowić główne czynniki aktywizacji (komunikacja, 
usługi publiczne). Władze wojewódzkie powinny promować budowę sprawnych połączeń 
komunikacyjnych Biłgoraja z miastami Polski południowo-wschodniej. Biłgoraj powinien 
utrzymać i poprawić swoją pozycję jako waŜny ośrodek usługowy ( ma potencjał na 
rozwinięcie usług specjalnych np. targowych, giełdowych), edukacyjny (wzbogacenie 
programu w zakresie szkolnictwa średniego i półwyŜszego), kulturalny i społeczno-
administracyjny (wzbogacenie programu funkcji w zakresie lecznictwa i opieki społecznej). 
8. Uwzględnienie miasta jako ośrodka rozwoju funkcji obsługi turystyki w związku z jego 
połoŜeniem na styku otulin parków krajobrazowych i narodowego. Tworzy to przesłanki do 
budowania odpowiedniej bazy i podniesienia standardu obsługi turystycznej zarówno 
wspierającej ośrodki turystyczne Roztocza jak i własnej - pobytowej (biznesowej). 
9. Wnioskujemy o objęcie ochroną konserwatorską rejonu ulic Czerwonego KrzyŜa i części 
południowej ( w stosunku do obecnej strefy ochrony) ulicy Kościuszki (do skrzyŜowania z 
ulicą Sikorskiego - po jednej stronie i do Urzędu Rejonowego - po drugiej) wraz z gmachem 
dawnego Urzędu Powiatowego oraz o wsparcie na działania rewaloryzacyjne Parku 
RoŜnówka oraz zespołów zabudowy drewnianej przy ulicy Kopernika, Czerwonego KrzyŜa i 
3-go Maja.  
10. Wnioskujemy o nadanie statusu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego stawom RoŜnówka 
(wraz z przylegającymi łąkami) połoŜonym w południowo-wschodniej części miasta. 
11. NaleŜy docenić waŜną rolę kulturalną miasta w regionie w zakresie rozwoju sportu 
i rekreacji (posiadanie obiektów wyjątkowych w województwie) oraz funkcji edukacyjno-
rozrywkowych (począwszy od własnej telewizji do szerokiej gamy imprez kulturalnych 
oferowanych przez dwa domy kultury). 
12. Stworzenie samorządowych powiatów oznacza wzmocnienie powiązań węzłowych 
Biłgoraja w zakresie funkcji administracyjno-usługowych. Zmiany organizacji terytorialnej 
państwa naleŜy uznać za czynnik wzrostu pozycji miasta związany z realizowaniem nowych 
zadań ponadlokalnych. 
13. Wnioskujemy o rezygnację w planie zagospodarowania przestrzennego województwa ze 
strefy aktywności gospodarczej wzdłuŜ drogi Biłgoraj - Frampol. W ocenie przyrodniczej 
uwaŜa się wyznaczenie tej strefy za największą kolizję regionalną. Odcinek ten przebiega w 
przewęŜeniu korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym i wymaga raczej 
wzbogacania przyrodniczego (mała retencja na Białej Ładzie, dolesienia), a nie lokalizacji 
strefy, która będzie wymagała intensywnego wyposaŜenia w infrastrukturę. 

B. Wnioski do studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj 
Wnioskujemy o przyjęcie do studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Biłgoraj 
następujących postulatów: 
1. Wzbogacanie przyrodnicze obszaru wzdłuŜ drogi Biłgoraj - Frampol tj. korytarza 
ekologicznego oznaczeniu międzynarodowym poprzez małą retencję i dolesienia oraz nie 
lokalizowanie inwestycji zanieczyszczających wody podziemne lub zagraŜających stanowi 
czystości wód w Białej Ładzie.  
2. Uwzględnienie w studium Gminy  projektowanej drogi tranzytowej Lublin - Przemyśl 
biegnącej po zachodniej granicy miasta i wytrasowanie jej południowego przebiegu oraz 
połączenia z drogą krajową nr 835. 
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3. Lokalizowanie po zachodniej stronie miasta inwestycji nieuciąŜliwych oraz nie 
stanowiących bariery ekologicznej (parawanowych) ze względu na przewaŜający kierunek 
wiatrów zachodnich (moŜliwy nawiew potencjalnych zanieczyszczeń na miasto).Z w/w 
powodów naleŜy dąŜyć do sytuowania wszelkiego typu zabudowy w pasmach 
równoleŜnikowych. 
4. W związku z projektowanym wzmocnieniem na terenie miasta funkcji obsługi turystyki 
proponuje się połoŜyć nacisk na rozbudowę bazy turystycznej w gminie na zasadzie 
wzajemnego wspierania rozwoju funkcji mogących przynieść obopólne korzyści. 

CZĘŚĆ VI 

WARUNKI REALIZACJI STUDIUM 

1.1. Narzędziem realizacji polityki przestrzennej miasta, wyraŜonej w ustaleniach Studium są 
przede wszystkim – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a takŜe – 
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczące obszaru miasta   
(po wejściu w Ŝycie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z 
27 marca 2003r., będą to decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalaniu 
warunków zabudowy innych inwestycji, w przypadku braku planu miejscowego). Plany 
te i decyzje nie mogą być sprzeczne z ustaleniami tekstu i rysunku studium (korekty 
studium), powinny być zgodne z tymi ustaleniami. 

1.2. Interpretacja oznaczeń Rysunku Studium:  
Przeznaczenie terenów: 
Adaptuje się niewskazane na rysunku studium decyzje lokalizacyjne (w tym decyzje 
o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji celu publicznego), z prawem przebudowy, 
czy wymiany zabudowy, ale bez prawa rozbudowy oraz poszerzania terenów 
budowlanych. 
a) Oznaczenia literowe terenów określają dominujące przeznaczenie - funkcję 
oznaczonego terenu (przeznaczenie brutto, nie netto).  Na terenie tym mogą zatem być 
lokalizowane równieŜ obiekty o innych funkcjach, pod warunkiem, Ŝe nie będą to funkcje 
kolidujące z funkcją dominującą bądź kolidujące wzajemnie. PoŜądane jest, by były one 
wzajemnie komplementarne.  
b) Oznaczenie terenu dwoma symbolami literowymi (np. „MW/MN”, równoznaczne z 
symbolem „M” – zabudowa mieszana) naleŜy rozumieć, Ŝe na terenie mogą się pojawić dwie 
funkcje dominujące. Szczegółowe rozmieszczenie funkcji dominujących i komplementarnych 
w obszarze naleŜy do ustaleń planu miejscowego.  Powinno ono uwzględniać logikę 
struktury przestrzennej obszaru  podmiotowego i obszarów sąsiednich.  
c) Tereny „obiektów infrastruktury” technicznej – „IT” – zostały wyznaczone zgodnie ze  
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Biłgoraja” z r. 
1998 – System infrastruktury technicznej.  W planach miejscowych naleŜy odpowiednio 
uwzględniać przebiegi linii energetycznych celem ograniczenia potencjalnych kolizji. 
d) Tereny zieleni – „ZPC”, „ZP”, „ZD”, „ZI”, „ZL”, „OR” – traktuje się jako „tereny otwarte” 
miasta, tj. w zasadzie bez zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem ograniczonej ilości obiektów 
związanych z rekreacją lub produkcją ogrodniczą. 
e) Na terenach rezerwy perspektywicznej, oznaczonych literą „R”, ich przeznaczenia nie 
określa się, pozostawiając jego ustalenie otwarte, do czasu pojawienia się dostatecznie 
zasadnej potrzeby i moŜliwości aktywizacji tych terenów.  Przeznaczenie to zostanie ustalone 
drogą kolejnej  aktualizacji Studium.  
f) Podane w Rysunku granice wyznaczonych terenów nie są ścisłą ich delimitacją, 
określają jedynie zasady podziału obszarów. Linie rozgraniczające te tereny powinny zostać 
uściślone w odpowiednich planach miejscowych, zgodnie z zasadami Studium i biorąc pod 
uwagę uwarunkowania stanu istniejącego.   

(2) Elementy liniowe: 
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a) Wskazane na Rysunku ulice – główne, zbiorcze i waŜniejsze lokalne – zostały 
wykreślone orientacyjnie.  Oznaczają one klasę ulicy oraz zasady jej przebiegu – osi w 
strukturze miasta.  Ich linie regulacyjne i parametry techniczne muszą spełniać wymogi 
odpowiednich przepisów prawnych i wytycznych projektowania.  
b) Ulice lokalne o mniejszym strukturalnie znaczeniu oraz ulice niŜszych klas – 
dojazdowe zostały pominięte w Rysunku.  Powinny one być wyznaczone w planach 
miejscowych  terenów osadniczych nowych bądź przebudowywanych.  
c) Wskazano równieŜ „ulice o nieoznaczonej osi przebiegu”.  NaleŜy przez to rozumieć, 
Ŝe ulice o takiej funkcji i klasie powinny się w tych rejonach miasta znaleźć, ale ich osie 
mogą być przedmiotem dalszych zmian, przy uwzględnieniu wskazanych w Studium zasad.  
d) Oznaczenie funkcji czy charakteru „alei” lub ulicy „parkowej”, „bulwarowej” naleŜy 
przede wszystkim rozumieć jako zalecenie szczególnej rozbudowy funkcji ruchu pieszego, 
spacerowego – rekreacyjnego (w tym teŜ – rowerowego) w strukturach tych ulic. 
e) Wskazane w Rysunku „główne ciągi rowerowe i piesze” są określeniem zasady, Ŝe w 
tych rejonach i na tych kierunkach przede wszystkim powinny się znaleźć odpowiednie, 
wydzielone i urządzone ciągi piesze i rowerowe. Nie ogranicza to rozbudowy tych ciągów na  
innych kierunkach i w innych rejonach, zgodnie ze współczesnymi zasadami funkcjonowania 
miasta, preferującymi te rodzaje ruchu (patrz teŜ rozdziały – 4.6 i 4.7 Tekstu). 
(3) Obiekty i strefy chronione: 
a) Oznaczenia „kierunków powiązań systemu przyrodniczego miasta”, ekspozycji 
krajobrazowej” i „otwarć widokowych” naleŜy rozumieć jako kierunki czy tereny, które nie 
powinny być blokowane zabudową ze względów przyrodniczych czy krajobrazowych. 
b) „Obiekty o szczególnym znaczeniu dla toŜsamości miasta” są waŜniejszymi obiektami 
objętymi ochroną wartości kulturowych (patrz: „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” z r. 1998 – „Wartości kulturowe”). 
c) „Granice wód powodziowych” zostały wniesione zgodnie ze „Studium granic obszaru 
zagroŜonego powodzią (zasięg wody stuletniej)”, IGPiK Lublin 2003. W myśl ustawy Prawo 
wodne, z r. 2001, na obszarach  tych zabrania się m.in. wznoszenia obiektów budowlanych.  
d) „Granice przyrodniczego systemu miasta” zostały wniesione według opracowania 
„Ekofizjografia podstawowa miasta Biłgoraja3”. W myśl tego opracowania dominującą 
w obszarze PSM (przyrodniczego systemu miasta) powinna być funkcja ekologiczna, w tym - 
zachowanie odpowiedniej droŜności i komunikacji ekologicznej, jako warunku jej trwałości 
i ekspansji biologicznej. W praktyce oznacza to zakaz trwałej zabudowy ograniczającej 
komunikację ekologiczną.  
Obszary do objęcia planami miejscowymi:  
(1) Przyjmuje się zasadę, Ŝe wszystkie nowe i rewaloryzowane tereny osadnicze 
w granicach miasta naleŜy objąć planami miejscowymi. Kolejność wykonywania planów 
uzaleŜnia się od: 
- pojawiających się potrzeb inwestycyjnych, odpowiednich do wielkości terenu, 
moŜliwości wyposaŜenia terenu w sieci infrastruktury technicznej,  
funkcjonalnej i przestrzennej wagi terenu w strukturze miasta.  
(2) Uwzględniając warunki jw., do grupy priorytetowych planów miejscowych (zakładając, 
Ŝe będą one opracowywane juŜ w trybie nowej ustawy) naleŜy zaliczyć: 
a) plany nowych zespołów mieszkaniowych, przewidzianych do kompleksowej realizacji, 
po odpowiednim uzbrojeniu terenów (w kolejności ich uzbrajania);  
b) plany rewaloryzacji i rozbudowy istniejącego Centrum – Starego Miasta (wskazane 
jest opracowanie łączne całej dzielnicy wschodniej);  
c) plany nowego centrum w dzielnicy zachodniej (wskazane jest opracowanie tego 
centrum wraz z nowymi zespołami zabudowy mieszkaniowej tej dzielnicy tj. opracowanie 
łączne planu całej dzielnicy zachodniej, ew. bez nowego zespołu przemysłowo-składowego, 
jak w p. (3)); 

                                              
3 mgr Zbigniew Borchulski, Lublin 2003r. 
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