
GMINA MIASTA SANOKA

Konkurs Karpacka Gmina



TYGIEL KULTUR

Cerkiew katedralna prawosławna
Zbór Zielonoświątkowców
Cerkiew Greckokatolicka
7 kościołów rzymskokatolickich
Kościół poslko-katolicki



Muzeum  Budownictwa Ludowego w Sanoku

Pierwsze i największe pod względem liczby 
zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w 
Polsce. Założone po drugiej wojnie światowej. Na 38 
ha zgromadzono około 200 budynków w sektorach: 
małomiasteczkowym, naftowym, dworskim, 
Łemkowskim, Bojkowskim, Pogórzańskim i 
Doliniańskim.



Muzeum Historyczne

Sztuka cerkiewna i sakralna od XII do XX w.
Ceramika pokucka
Sztuka współczesna
Największa na świecie galeria Zdzisława Beskińsiego



Zasoby kulturowe

• Galeria sztuki najnowszej BWA

• 7 domów kultury animujących życie kulturalne miasta

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – organizator 
wielu konferencji naukowych

• Państwowa Szkoła Muzyczna organizująca wiele 
koncertów i festiwali,

• Szereg imprez kulturalnych: Jarmark Ikon, Dni Miasta, 
Festiwal Muzyki Wokalnej  im. Adama Didura, 
Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy, 
Międzynarodowy Festiwal Gitarowy, Festiwal Jazz-Bezz, 
Festiwal Folklorystyczny i wiele innych.



Opracowanie dokumentacji technicznej
dotyczącej stworzenia "Sanockiego Parku
Dziedzictwa kulturowego". W ramach tego
zadnia zostaną opracowane studia
wykonalności odpowiednio dla:

a) Rynku Galicyjskiego,
b) Rynku Miejskiego,
c) Renesansowego Zamku w Sanoku

"Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego"
zakłada stworzenie zintegrowanej oferty
kulturalnej odwołującej się do tradycji
lokalnej i regionalnego dziedzictwa
kulturowego oraz współczesnej działalności
artystycznej. Trwający przez okres 9
miesięcy (tj. do 30 września 2005 roku)
projekt, przy współpracy Gminy Miasta
Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego w
Sanoku oraz Muzeum Historycznego
w Sanoku obejmuje trzy mniejsze
przedsięwzięcia, które stanowią spójną
całość:

--- “Galicyjski Rynek” - budowa sektora
miejskiego w Parku Etnograficznym w
Sanoku,

--- rewitalizacja Rynku Miejskiego w
Sanoku,

--- rekonstrukcja średniowiecznych
murów, wieży i zniszczonego skrzydła
zamku renesansowego.



Liczne szlaki kulturowe

– Szlak Ikon,
– Szlak Architektury Drewnianej,
– Szlak Szwejka,
– Szlak Umocnień Nadsańskich „Linia Mołotowa”,
– Szlak Naftowy
– Szlak szlachecki Prawem i Lewem



Zasoby społeczne 
Na terenie miasta Sanoka działa kilkadziesiąt organizacji 
pozarządowych realizujących zadania z zakresu:
•Ochrony zdrowia
•Turystyki
•Ochrony przyrody i ekologii
•Polityki społecznej
•Promocji miasta i regionu
•Promocji sportu
Współpracują one od wielu lat z samorządem  i innymi 
jednostkami organizując wspólne przedsięwzięcia na rzecz 
społeczności lokalnej,
Gmina Miasta Sanoka jako pierwsza gmina przystąpiła do 
Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”.



Formy ochrony przyrody w Sanoku
Na terenie Miasta Sanoka znajdują się następujące formy 
ochrony przyrody: 
•Park Krajobrazowy Gór Słonnych zajmujący 1333 ha 
powierzchni miasta. 
•Obszar włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000 - Góry Słonne PLB 180003 obejmujący obszar 55 036,80 
ha. Na terenie miasta Sanoka zajmuje on obszar 1347,1 ha, jest 
to Ostoja Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000. 
Obszar Góry Słonne PLH 1800013z zajmujący 46 019,2 ha,  
PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu oraz PLH180007 Rzeka San
Do pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Sanoka 
zaliczamy:
•Jesion wyniosły Fraxinus excelsior znajdujący się przy ul. 
Zamkowej 16 na terenie cerkwi prawosławnej o obwodzie 390 
cm i wysokości 24 m. Szacowany wiek – 350 lat.
•Trzy sztuki lipy drobnolistnej Tilia cordata rosnące przy ul. 
Rybackiej 5 o obwodach 370 cm, 330 cmi 300 cm. Szacowany 
wiek- 100- 150 lat.
•Lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie 326 cm i 
szacowanym wieku – około 100 lat oraz lipa szerokolistna Tilia
platyphyllos o obwodzie 315 cm i szacowanym wieku – około 
100 lat. Drzewa rosną przy ul. Ogrodowej
•Cztery sztuki lipy drobnolistnej Tilia cordata rosnące przy ul. 
Mickiewicza o obwodach 288 cm, 353 cm,. 210 cm, 255cm i 
szacowanym wieku – około 100 lat Kasztanowiec Aesculus
hippocastanum o obwodzie 260 cm i szacowanym wieku –
około 100 lat.
•Trzy sztuki lipy drobnolistnej Tilia cordata rosnące przy ul. 
Płowieckiej o obwodach 238 cm, 315 cm, 358 cm i szacowanym 
wieku – około 100 lat.



Park Miejski

• Założony został w latach dziewięćdziesiątych XIX w , zajmuje 

powierzchnię 10 ha, 

• Umiejscowiony w centrum miasta na Górze Parkowej jest 

najważniejszym obiektem rekreacyjno-wypoczynkowy w 

centrum miasta,

• Stanowi dominantę krajobrazową Sanoka,

• Jest ostoją wielu ciekawych i chronionych gatunków roślin i 

zwierząt, stuletni drzewostan parku kryje wiele ciekawych 

osobliwości dendrologicznych

• W Ogrodzie Publicznym znajduje się wiele ciekawych 

pamiątek historycznych po kilku pokoleniach sanoczan,

• Rewitalizacja Parku Miejskiego uczyniła to miejsce  terenem 

przyjaznym i atrakcyjnym  dla mieszkańców i turystów. 



Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000

PLB180003 – Góry SłonnePLH180021 Dorzecze Górnego Sanu
PLH180007 Rzeka San
PLH180013 Góry Słonne

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 stanowią ponad 33% powierzchni 
miasta. 



REWITALIZACJA RYNKU I PLACU ŚW. JANA -
PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i placu św. 
Jana” – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2000-2006. . W ramach projektu została wykonana 
przebudowa Rynku, Palcu Św. Jana, ul. Łaziennej oraz modernizacja elewacji budynków. Na 
ulicy Zamkowej wykonano sieć kanalizacji deszczowej, ułożono kostkę brukową i nową 
nawierzchnię asfaltową. Pod płytą Rynku i Palcu Św. Jana zmodernizowano sieć 
wodociągową, kanalizację sanitarną deszczową. Przygotowano także uzbrojenie 
teletechniczne i oświetlenie uliczne. Zamontowano 66 lamp oświetleniowych stojących 
i wiszących na budynkach. Na Rynku i Palcu Św. Jana oraz ulicy Łaziennej zostały ułożone 
kostka brukowa: betonowa oraz granitowa oraz zainstalowano elementy małej architektury. 
Przebudowa Rynku oraz Placu św. Jana pozwoliła na odłączenie od ruchu kołowego ponad 2 
ha powierzchni miejskiej. Urządzono nowe kwatery roślin ozdobnych (rabaty, tarasy, 
założenia żywopłotowe i mikrokrajobrazowe), nasadzono także szpaler klonów kulistych 
wkomponowanych w pierzeję północną, wschodnią i południową rynku. Dokonano cięć 
prześwietlających w koronach drzew rosnących na skarpie miejskiej odsłaniając widok na 
Pogórze Bieszczadzkie i widoczne przy dobrej pogodzie bieszczadzkie połoniny. 



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA 
GMINY

EKO – SANOK zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
miasta” projekt realizowany w latach 2009-2011 polegał na 
edukowaniu społeczeństwa w  zakresie  gospodarki odpadami i 
kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych 
zachowań dotyczących segregacji odpadów. 

Realizacja projektu „Eko-Sanok – zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców miasta” umożliwiła
podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się edukacją ekologiczną 
oraz przyczyniła się do powstania trwałych sieci  współpracy, 
wymiany informacji i projektów. Działania edukacyjne wśród dzieci i 
młodzieży – a także wśród dorosłych – przyczyniły się do 
zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, przez co obniżone 
zostaną koszty  odbioru odpadów w Krośnie.



Dotychczasowe działania Gminy

• Termomodernizacja szkół – ograniczenie niskiej emisji pyłów 

i szkodliwych substancji

 Wyłączenie z ruchu samochodowego centrum miasta

 Rewitalizacja parku miejskiego

 Nasadzenia na obszarach zieleńców, skwerów cmentarzy i

parków.



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY

• Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy 

• Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociągową o długości około 1 
km 
Budowa sieci wodociągowej – spinki o długości około 3 km 

- osiągnięcie norm jakościowych dotyczących ochrony środowiska zgodnych z przepisami Unii 
Europejskiej oraz polskimi, 

-zwiększenie poziomu ochrony wody pitnej, 

- zmniejszenie ryzyka zachorowalności mieszkańców aglomeracji

- poprawa parametrów ścieków oczyszczonych, 

• Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku

• - linia sortownicza, 

• - prasa z dziurkarką i transporterem, 

• - rębak do gałęzi, dwa specjalistyczne samochody 

• - boksy na odpady: stłuczka szklana bezbarwna i kolorowa, szkło okienne, gruz,  odpady z ulicy i 
placów, odpady, odpady problemowych.

• - pojemniki i kontenery, m.in. do odbioru odpadów segregowanych, do zbiórki odpadów zielonych i 
odpadów wielkogabarytowych, na baterie, akumulatory, itp.

• Modernizacja taboru miejskiej komunikacji samochodowej w Sanoku

• wydłużenie trasy linii komunikacyjnej nr 5 o 10 przystanków,

zakup 7 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym:
- autobusy do przewozu 55-60 osób – 2 sztuki,
- autobusy do przewozu 100-110 osób – 5 sztuk,



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY

• Modernizacja i doposażenie gminnego punktu zbiórki odpadów,
• Budowa boisk przyszkolnych, oraz boisk na terenie ogródka 

jordanowskiego,

• Rewitalizacja placu zamkowego przy Muzeum Historycznym,

• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok,

• Modernizacja i doposażenie gminnego punktu zbiórki odpadów

• Przeniesienie dworu ze Święcan do Muzeum Budownictwa 

Ludowego



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY

Geograficzny System Przestrzenny 



PÓŁTORA WIEKU SANOCKIEGO PRZEMYSŁU

AUTOBUSY

WAGONY

NAFTA  
I GAZ

WYROBY GUMOWE

AKUMULATORY

MASZYNY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY



Środki pomocowe, jako stymulacjia rozwoju
miasta

• Programy sektorowe i 
regionalne UE

• Pozaunijne mechanizmy 
finansowania

• Przykłady unijnego 
dofinansowania sanockich 
przedsięwzięć



Świadectwa Karpackości Gminy 

• Największe w Polsce Muzeum Budownictwa Ludowego, jedno z największych w Europie – prawie 200 
obiektów 

• Muzeum Historyczne w renesansowym zamku królewskim posiadające: najcenniejsze zbiory ikon w UE 
(XV-XX wiek) oraz największą kolekcję prac Zdzisława Beksińskiego,

• Liczne szlaki kulturowe
– Szlak Ikon,
– Szlak Architektury Drewnianej,
– Szlak Szwejka,
– Szlak Umocnień Nadsańskich „Linia Mołotowa”,
– Szlak Naftowy
– - Szlak szlachecki Prawem i Lewem

• Zabytkowa architektura miejska
• Szereg imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
• Zabytki architektury fortyfikacyjnej z okresu 1939-41
• Park Krajobrazowy Gór Słonnych
• Atrakcyjny park miejski typu górskiego z platformą widokową
• Ekumenizm – wspólne obchodzenie świąt z grekokatolikami, prawosławnymi , zielonoświątkowcami i 

kościołem polsko-katolickim



Świadectwa Karpackości Gminy

• Największy ośrodek administracyjny, naukowy, kulturalny i gospodarczy w regionie bieszczadzkim,
• Rozwijające się zaplecze naukowe i kulturotwórcze,
• Rozwinięta infrastruktura wspierająca lokalną przedsiębiorczość,
• Bliskość przejść drogowych i kolejowych z Ukrainą i Słowacją (50 km),
• Centrum komunikacyjne dla regionu bieszczadzkiego,
• Atrakcyjne turystycznie tereny wokół miasta, z możliwością inwestowania.
• Jeden z najważniejszych ośrodków muzealnictwa, wzmiankowany w niemal wszystkich publikacjach 

turystycznych  poświęconych Bieszczadom, Podkarpaciu  a także obcojęzycznych o Polsce (Pascal, 
Guide du routard, Michelin, La Rousse, Planet i wiele innych.

• Wielokulturowy ośrodek historyczny (Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Żydzi, Romowie 
i inni)

• Centrum kulturowe licznych religii – kościoły rzymsko-katolickie, katedra prawosławna, cerkwie 
grecko-katolickie, synagogi, kościoły protestanckie, kościół polsko-katolicki i inne

• Zabytkowy układ urbanistyczny starego miasta
• Walory przyrodnicze i położenie geograficzne
• Jeden z najważniejszych w kraju ośrodków sportów zimowych
• Druga po Rzeszowie wciąż rozwijająca się baza hotelowa
• Jeden z największych wskaźników wzrostu ruchu turystycznego turystów krajowych i zagranicznych
• Rozwijający się ośrodek akademicki (jedna uczelnia państwowa i jedna  niepubliczna)


