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UCHWAIA NR 37ł2ŃńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W PRźśMY_LU 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭSTRśFA GOSPOŚARCźA IIｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, z ”óuniejszymi zmianami) ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta 
Przemy`la uchwalonego uchwaJą Rady Miejskiej 

w Przemy`lu Nr 26ł2006 z dnia 23.02.2006r., Rada 

Miejska w Przemy`lu uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStrefa 
Gos”odarcza IIｬ, zwany w dalszej czę`ci uchwaJy 
planem. 

2. Plan uchwala się z wyJączeniem czę`ci 
oznaczonej konturem ABCŚśFGH będącej terenem 
zamkniętymŁ 

3. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni 93,77 ha ”oJowony w Przemy`lu, 
zawarty ”omiędzy granicami Miasta Przemy`la, 
trenami kolejowymi oraz ulicą LwowskąŁ 

4Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) źaJącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych tam 

oznaczeL stanowionychŁ 

2) źaJącznik Nr 2 - okre`lający s”osób realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

§ 2. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) P o powierzchni 40,30 ha, pod tereny 

zabudowy produkcyjno-magazynowo-

skJadowej, 

2) P/U o powierzchni 14,09 ha, pod tereny 

zabudowy produkcyjno-magazynowo-skJadowej 
z usJugami, 

3) PK o powierzchni 14,81 ha, pod tereny 

skJadowo- magazynowo-”rzeJadunkowe, 

4) U o powierzchni 4,50 ha, pod tereny zabudowy 

usJugowej, 

5) ZP o powierzchni 4,25 ha, pod teren zieleni 

urządzonej, 

6) WS o ”owierzchni 4,2 ha, ”od tereny wód 
powierzchniowych, 

7) GP o powierzchni 0,98 ha, pod tereny 

poszerzenia drogi publicznej ruchu 

przyspieszonego, 

8) KDZ o powierzchni 7,5 ha, ”od tereny dróg 
publicznych zbiorczych, 

9) KDL o ”owierzchni 1,02 ha, ”od tereny dróg 
publicznych lokalnych, 

10) KDW o ”owierzchni 0,37 ha, ”od tereny dróg 
wewnętrznych, 

11) KP o powierzchni 1,65 ha, pod teren parkingu 

ogólnodostę”nego, 

12) E o powierzchni 0,10 ha, pod teren 

infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. 
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§ 3. 1Ł Ilekroć w uchwale mówi się o dziaJce 
inwestycyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć jedną lub 
kilka dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ci 
”rzewidziane ”od realizację zamierzeL inwestycyjnych, 

§ 4. 1Ł W obszarze ”lanu nie do”uszcza się 
lokalizacji: 

1) garawy blaszanych, 

2) ogrodzeL z elementów ”refabrykowanych 
betonowych. 

2. W obszarze planu w ”asach terenów 
”omiędzy liniami rozgraniczającymi terenu dróg 
i liniami zabudowy dopuszcza się zagos”odarowanie 
terenów wraz z lokalizacją: 

1) murów o”orowych, skar” i nasy”ów, 

2) zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 

3) reklam, tablic informacyjnych, 

4) miejsc postojowych i stojaków dla rowerów, 

5) obudowanych miejsc na pojemniki do 

czasowego gromadzenia od”adów staJych, 

6) urządzeL budowlanych i sieci związanych 
z infrastrukturą technicznąŁ 

3Ł Przy zagos”odarowaniu terenów objętych 
”lanem nalewy uwzględnić ”rzebiegi istniejących sieci 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów oraz 
urządzeL ko”alni gazu, poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci lokalizowanych 
obiektów od tych sieci, w dostosowaniu do 

ustalonego w planie przeznaczenia terenu zgodnie 

z ”rze”isami niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł W obszarze objętym ”lanem do”uszcza się 
”odziaJy nieruchomo`ci na zasadach okre`lonych 
w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
produkcyjno-magazynowo-skJadowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

1) P1 o powierzchni 4,64 ha, 

2) P2 o powierzchni 8,92 ha, 

3) P3 o powierzchni 2,86 ha, 

4) P4 o powierzchni 9,85 ha, 

5) P5 o powierzchni 3,03 ha, 

6) P6 o powierzchni 11,0 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. 

do”uszcza się, lokalizację: 

1) obiektów o funkcji ”rzemysJowej, ”rodukcyjnej, 
magazynowej, skJadowej, ”rzetwórczej oraz 
administracyjnej związanej z ich dziaJalno`cią, 

2) obiektów o funkcji usJugowej związanych 
z dziaJalno`cią obiektów, o których mowa 
w pkt.1 o ”owierzchni zabudowy nie większej 
niw 30% dla kawdej dziaJki inwestycyjnej, 

3) zes”oJów garawy wielokondygnacyjnych, 
naziemnych, podziemnych lub wbudowanych 

w kubatury obiektów, 

4) dróg wewnętrznych i ”arkingów, 

5) bocznic kolejowych, 

6) zieleni urządzonej, 

7) obiektów maJej architektury, 

8) `ciewek rowerowych, 

9) budowli przeciwpowodziowych, 

3. W stosunku do terenów, o których mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a) 15,0m od linii rozgraniczających tereny dróg 
publicznych zbiorczych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami KDZ1, KDZ2, KDZ3 

i KDZ4, 

b) 10,0m od linii rozgraniczających tereny dróg 
publicznych lokalnych oznaczonych na rysunku 

planu symbolami KDL1 i KDL2, 

c) 8,0m od linii rozgraniczających tereny dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami KDW1, KDW2, KDW3 i KDW4, 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więcej niw 
70% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

3) ”owierzchnie biologicznie czynne nie mniej niw 
10% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

4) wysoko`ć lokalizowanych obiektów do 20,0m 
od ”oziomu terenu do najwywszej czę`ci dachu, 

5) wysoko`ć wolnostojących urządzeL 
reklamowych do 25,0m, 

6) do”uszcza się dachy ”Jaskie, jedno, dwu lub 
wielos”adowe, naczóJkowe, ”óJszczytowe, 
mansardowe, uskokowe, wklęsJe, dwu lub 
wielokrzywiznowe, stowkowe oraz ko”ulaste 
o kącie nachylenia ”oJaci 10 - 900, 

7) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 
imitacji tych materiaJów, 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenów 
bez”o`rednio z dróg publicznych zbiorczych 

oznaczonych symbolami KDZ1, KDZ2, KDZ3 

i KŚź4,z dróg ”ublicznych lokalnych 
oznaczonych symbolami KDL1 i KDL2  

oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej  
symbolem KDW1, 
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2) ”rzy obiekcie lub obiektach nalewy za”ewnić: 

a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych klientów obiektów 
usJugowych na kawde 25,0m2 Jącznej 
”owierzchni usJug w lokalizowanych obiektach, 

b) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych na kawde 60m2 

Jącznej ”owierzchni uwytkowej w obiektach 

o funkcji administracyjnej oraz produkcyjnej, 

c) dojazdy i miejsca dla ”arkowania rowerów, 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJki: 

1) minimalna powierzchnia 1,5ha, 

2) minimalna szeroko`ć frontu 45,0m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

dróg: 800- 900, 

4) do”uszcza się ”odziaJy na mniejsze dziaJki dla 
urządzeL infrastruktury technicznej 
i komunikacji. 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
produkcyjno-magazynowo-skJadowej z usJugami, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) P/U1 o powierzchni 9,34 ha, 

2) P/U2 o powierzchni 4,75 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. 

do”uszcza się, lokalizację: 

1) obiektów o funkcji produkcyjno- magazynowo- 

skJadowej oraz administracyjnej związanej z ich 

dziaJalno`cią, 

2) obiektów o funkcji usJugowej związanych 
z dziaJalno`cią obiektów, o których mowa 
w pkt.1 o ”owierzchni zabudowy nie większej 
niw 40% dla kawdej dziaJki inwestycyjnej, 

3) zes”oJów garawy wielokondygnacyjnych, 
naziemnych, podziemnych lub wbudowanych 

w kubatury obiektów, 

4) dróg wewnętrznych i ”arkingów, 

5) bocznic kolejowych, 

6) zieleni urządzonej, 

7) obiektów maJej architektury, 

8) `ciewek rowerowych, 

9) budowli przeciwpowodziowych, 

3Ł W stosunku do terenów, o których mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a) 20,0m od linii rozgraniczającej teren ”od 
poszerzenie drogi publicznej ruchu 

przyspieszonego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem GP2, 

b) 15,0m od linii rozgraniczającej teren drogi 
publicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDZ1, 

c) 10,0m od linii rozgraniczającej teren drogi 
publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDL1, 

d) 8,0m od linii rozgraniczającej teren drogi 
wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem KDW1, 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więcej niw 
70% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

3) ”owierzchnie biologicznie czynne nie mniej niw 
10% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

4) wysoko`ć lokalizowanych obiektów do 20,0m 
od ”oziomu terenu do najwywszej czę`ci dachu, 

5) wysoko`ć wolnostojących urządzeL 
reklamowych do 25,0m, 

6) do”uszcza się dachy ”Jaskie, jedno, dwu lub 
wielos”adowe, naczóJkowe, ”óJszczytowe, 
mansardowe, uskokowe, wklęsJe, dwu lub 
wielokrzywiznowe, stowkowe oraz ko”ulaste 
o kącie nachylenia ”oJaci od 10-900, 

7) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 
imitacji tych materiaJów, 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenów 
bez”o`rednio z terenu pod poszerzenie drogi 

”ublicznej gJównej ruchu ”rzys”ieszonego 
oznaczonego symbolem GP2, z drogi  

publicznej zbiorczej oznaczonej symbolem 

KDZ1, z drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem KDL1 oraz z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW1. 

2) przy obiekcie lub obiektach nalewy za”ewnić: 

a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych klientów obiektów 
usJugowych na kawde 25,0m2 Jącznej 
”owierzchni usJug w lokalizowanych obiektach, 

b) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych na kawde 60m2 

Jącznej ”owierzchni uwytkowej w obiektach 

o funkcji administracyjnej oraz produkcyjnej, 

c) dojazdy i miejsca dla ”arkowania rowerów, 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJki: 

1) minimalna powierzchnia 0,5ha, 

2) minimalna szeroko`ć frontu 30,0m, 
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3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

dróg: 800- 900, 

4) do”uszcza się ”odziaJy na mniejsze dziaJki dla 
urządzeL infrastruktury technicznej 
i komunikacji. 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny skJadowo- 

magazynowo- ”rzeJadunkowe, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

1) PK1 o powierzchni 3,27 ha, 

2) PK2 o powierzchni 3,78 ha, 

3) PK3 o powierzchni 7,76 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. 

do”uszcza się, lokalizację: 

1) obiektów o funkcji magazynowej i skJadowej 
oraz administracyjnej związanej z ich 

dziaJalno`cią, 

2) garawy, 

3) dróg wewnętrznych i ”arkingów, 

4) bocznic kolejowych, 

5) zieleni urządzonej, 

6) obiektów maJej architektury, 

7) `ciewek rowerowych, 

8) budowli przeciwpowodziowych. 

3Ł W stosunku do terenów, o których mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
15,0m od linii rozgraniczających tereny dróg 
publicznych zbiorczych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami KDZ1, KDZ2, i KDZ4, 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więcej niw 
60% powierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
10% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

4) wysoko`ć lokalizowanych obiektów do 20,0m 
od ”oziomu terenu do najwywszej czę`ci dachu, 

5) do”uszcza się dachy ”Jaskie, jedno, dwu lub 
wielospadowe, naczóJkowe, ”óJszczytowe, 
mansardowe, uskokowe, wklęsJe, dwu lub 
wielokrzywiznowe, stowkowe oraz ko”ulaste 
o kącie nachylenia ”oJaci od 5-900. 

6) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 
imitacji tych materiaJów, 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenów 
bez”o`rednio z dróg ”ublicznych zbiorczych 
oznaczonych symbolem KDZ1, KDZ2 i KDZ4, 

oraz z bocznicy kolejowej magistrali E-30, 

będącej ”oza granicami planu. 

2) ”rzy obiekcie lub obiektach biurowych nalewy 
za”ewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych na kawde 25,0m2 

Jącznej ”owierzchni biurowej, 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJki: 

1) minimalna powierzchnia 1,5ha, 

2) minimalna szeroko`ć frontu 45,0m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

dróg: 80o- 90o, 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 

1) U1 o powierzchni 1,55 ha, 

2) U2 o powierzchni 2,95 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. 

do”uszcza się, lokalizację: 

1) obiektów o funkcji usJugowej, handlowej 
i magazynowej, 

2) garawy wielokondygnacyjnych, naziemnych, 
podziemnych lub wbudowanych w kubatury 

obiektów, 

3) dróg wewnętrznych i ”arkingów, 

4) zieleni urządzonej, 

5) obiektów maJej architektury, 

6) `ciewek rowerowych, 

7) budowli przeciwpowodziowych, 

3Ł W stosunku do terenów, o których mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
20,0m od linii rozgraniczających tereny ”od 
poszerzenie drogi publicznej ruchu 

”rzy`”ieszonego oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami GP1 i GP2 , 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więcej niw 
50% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
20% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

4) wysoko`ć lokalizowanych obiektów do 12,0m 
od ”oziomu terenu do najwywszej czę`ci dachu, 

5) wysoko`ć wolnostojących urządzeL 
reklamowych do 15,0m, 

6) do”uszcza się dachy ”Jaskie, jedno, dwu lub 
wielos”adowe, naczóJkowe, ”óJszczytowe, 
mansardowe, uskokowe, wklęsJe, dwu lub 
wielokrzywiznowe, stowkowe oraz ko”ulaste 
o kącie nachylenia ”oJaci od 10-900. 
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7) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 
imitacji tych materiaJów, 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenów 
bez”o`rednio z terenów ”od ”oszerzenie drogi 
publicznej ruchu przyspieszonego, oznaczonych 

symbolami GP1 i GP2, 

2) ”rzy obiekcie lub obiektach nalewy za”ewnić: 

a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych klientów obiektów 
usJugowych na kawde 25,0m2 Jącznej 
”owierzchni usJug w lokalizowanych obiektach, 

b) dojazdy i miejsca dla ”arkowania rowerów, 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJki: 

1) minimalna powierzchnia 0,3ha, 

2) minimalna szeroko`ć frontu 20,0m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

dróg: 80o- 90o, 

4) do”uszcza się ”odziaJy na mniejsze dziaJki dla 
urządzeL infrastruktury technicznej 
i komunikacji. 

§ 9. 1Ł Wyznacza się teren zieleni urządzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP 

o ”owierzchni 4,25 ha, obejmujący granicami fort 
artyleryjski ｭ13 Ia”ajówkaｬŁ 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1. 

zakazuje się : 

1) budowy staJych obiektów kubaturowych  
za wyjątkiem obiektu, o którym mowa  
w ust. 3, pkt 1. 

2) znieksztaJcania narysu fortyfikacji, 

3) nasadzeL zielenią wysokąŁ 

3. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się lokalizację: 

1) fortecznej bramy wej`ciowej, 

2) obiektów maJej architektury, 

3) urządzeL terenowych sJuwących funkcji s”ortu 
i rekreacji o ”owierzchni nie większej niw 30% 
powierzchni terenu, 

4) `ciewek rowerowych, 

5) podziemnych sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, 

6) zieleni urządzonej niskiejŁ 

4Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenu 
bez”o`rednio z terenu pod poszerzenie drogi publicznej 

ruchu przyspieszonego oznaczonego symbolem GP2 

oraz z bocznicy kolejowej magistrali E-30, będącej 
poza obszarem planu. 

5Ł Śo”uszcza się ”odziaJy mające na celu 
wydzielenie dziaJek dla urządzeL infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

§ 10. 1Ł Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1) WS1 o powierzchni 0,62 ha, 

2) WS2 o powierzchni 1,15 ha, 

3) WS3 o powierzchni 0,64 ha, 

4) WS4 o powierzchni 0,90 ha, 

5) WS5 o powierzchni 0,25 ha, 

6) WS6 o powierzchni 0,33 ha, 

7) WS7 o powierzchni 0,31 ha, 

2Ł Okre`la się ”rzeznaczenie terenów ”od cieki 
wodne oraz ”asy terenu dla ich obsJugi technicznej 
i konserwacji o szeroko`ci: 

1) 15,00m od kawdej linii brzegowej dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

WS1, WS2, WS3 i WS4, zgodnie z rysunkiem 

planu, 

2) 5,00m od kawdej linii brzegowej dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

WS5, WS6, WS7, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 

do”uszcza się lokalizację: 

1) urządzeL technicznych i dróg wewnętrznych, 

2) mostów, ”rze”raw drogowych i kolejowych do 

terenów sąsiednich, 

3) ciągów ”ieszych i rowerowych, 

4) zieleni urządzonej, 

5) reklam i tablic informacyjnych, 

6) budowli przeciwpowodziowych, 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  

nie do”uszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych, 
za wyjątkiem obiektów, o których mowa w ust. 3,  

pkt 2 i pkt 6. 

5Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenów z dróg 
publicznych zbiorczych, oznaczonych symbolami 

KDZ2 i KDZ3. 

6. Dopuszcza się ”odziaJy mające na celu 
wydzielenie dziaJek dla urządzeL infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

§ 11. 1Ł Wyznacza się tereny ”od ”oszerzenie 
drogi publicznej ruchu przyspieszonego, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 
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1) GP1 o powierzchni 0,26 ha, 

2) GP2 o powierzchni 0,72 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 

się nastę”ujące wymagania: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających co 
najmniej 10,0m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) chodniki minimum jednostronne, 

3) o`wietlenie minimum jednostronne, 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 

zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeL 
niezwiązanych z gos”odarką drogową za wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej. 

§ 12. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) KDZ1 o powierzchni 2,23 ha, 

2) KDZ2 o powierzchni 2,04 ha, 

3) KDZ3 o powierzchni 2,25 ha, 

4) KDZ4 o powierzchni 0,98 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 

się nastę”ujące wymagania: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających co 

najmniej 20,0m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) pas drogowy minimum jednojezdniowy, 

3) chodniki minimum jednostronne, 

4) o`wietlenie minimum jednostronneŁ 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 

zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeL 
niezwiązanych z gos”odarką drogową za wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej. 

§ 13. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) KDL1 o powierzchni 0,82 ha, 

2) KDL2 o powierzchni 0,20 ha, 

2. Na terenach, o których mowa  

w ust. 1 ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających co 
najmniej 12,0m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) pas drogowy minimum jednojezdniowy, 

3) chodniki minimum jednostronne, 

4) o`wietlenie minimum jednostronneŁ 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 

zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeL 
niezwiązanych z gos”odarką drogową za wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej. 

§ 14. 1Ł Wyznacza się tereny dróg 
wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) KDW1 o powierzchni 0,26 ha, 

2) KDW2 o powierzchni 0,03 ha, 

3) KDW3 o powierzchni 0,03 ha, 

4) KDW4 o powierzchni 0,05 ha, 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala 

się nastę”ujące wymagania: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających co 
najmniej: 

a) 10,0m dla drogi wewnętrznej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDW1, zgodnie 

z rysunkiem planu, 

b) 5,0m dla dróg wewnętrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDW2, KDW3 

i KDW4, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 

zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeL 
niezwiązanych z gos”odarką drogową za wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej. 

§ 15. 1Ł Wyznacza się teren ”arkingu 
ogólnodostę”nego oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem KP, o powierzchni 1,65 ha. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lokalizację: 

1) ”arkingów wielo”oziomowych w tym 

nadziemnych i podziemnych, 

2) usJug z zakresu hotelarstwa, gastronomii 

i handlu, w tym stacji ”aliw, związanych 
z obsJugą obiektu, o którym mowa w pkt 1, 

o ”owierzchni nie większej niw 20% dziaJki 
inwestycyjnej, 

3) urządzeL i obiektów związanych z obsJugą 
i ”rawidJowym funkcjonowaniem obiektów, 
o których mowa w pkt 1 i 2, takich jak: 

sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pomocnicze 

i techniczne. 

4) zieleni urządzonej, 

5) obiektów maJej architektury, 

6) tablic informacyjnych i reklamowych, 

7) dróg wewnętrznych i wydzielonych lub 

”owiązanych z tymi drogami ciągów ”ieszych 
i `ciewek rowerowych, 

8) wysoko`ć lokalizowanych obiektów do 15,0m 
od ”oziomu terenu do najwywszej czę`ci dachuŁ 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”ujące wymagania: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci: 
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a) 20,0m od linii rozgraniczającej teren ”od 
poszerzenie drogi publicznej ruchu 

przyspieszonego oznaczonej na rysunku planu 

symbolem GP2, 

b) 8,0m od linii rozgraniczającej teren drogi 
publicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDZ1, 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więcej niw 
80% ”owierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

3) ”owierzchnie biologicznie czynne nie mniej niw 
10% powierzchni dziaJki inwestycyjnej, 

4) do”uszcza się dachy ”Jaskie, jedno, dwu  
lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci  
od 1o-45o, 

5) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 
imitacji tych materiaJów, 

6) wjazdy, place manewrowe i postojowe 

realizować jako utwardzoneŁ 

4Ł Śostę”no`ć komunikacyjna bez”o`rednio 
z terenu ”od ”oszerzenie drogi ”ublicznej gJównej 
ruchu przyspieszonego oznaczonego symbolem  

GP2 oraz z drogi publicznej zbiorczej oznaczonej 

symbolem KDZ1. 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJki: 

1) minimalna powierzchnia 0,7ha, 

2) minimalna szeroko`ć frontu 25,0m, 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

dróg: 80o- 90o, 

4) do”uszcza się ”odziaJy na mniejsze dziaJki dla 
urządzeL infrastruktury technicznej 

i komunikacji. 

§ 16. 1Ł Wyznacza się teren infrastruktury 
technicznej elektroenergetycznej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem E o powierzchni ok. 0,10 ha 

2Ł Śowiązania i wyprowadzenia linii 

elektroenergetycznych stacji systemem kablowym 

doziemnym. 

3Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenu od drogi 
publicznej zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ4. 

4Ł Śo”uszcza się ”odziaJy mające na celu 
wydzielenie dziaJek dla urządzeL infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

§ 17. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
terenu objętego granicami ”lanu w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie komunikacji dostę”no`ć obszaru 
z ulŁ Lwowskiej ”oJowonej ”oza obszarem  
planu, z terenów ”od ”oszerzenie drogi 
publicznej ruchu przyspieszonego, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami GP, z dróg 
publicznych zbiorczych, lokalnych 

i wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami KDZ, KDL i KDW oraz z bocznicy 

kolejowej magistrali E-30 lewącej ”oza 
granicami planu. 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zasilanie 
z magistrali wodociągowej ø250  
w ul. Skolimowskiej i magistrali wodociągowej 
ø250 i ø200 w ul. Lwowskiej oraz  

wodociągu rozdzielczego ø50 na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP. 

3) w zakresie gos”odarki `ciekowej: 

a) od”rowadzenie `cieków komunalnych  

do kolektora ø300 zlokalizowanego  
wzdJuw ulicy To”olowej, iłlub do kolektora  
ø200 zlokalizowanego ”rzy ulŁ Lwowskiej  
i ulŁ Miodowej na zachód od terenu ”lanu, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i wód 
roztopowych z ”owierzchni narawonych na 
zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, 

”arkingi) ”o”rzez urządzenia oczyszczające do 
kanalizacji deszczowej związanej z systemem 

cieków wodnych ”owierzchniowych lub do 
gruntu, 

4) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

i technologicznymi - gromadzenie usuwanie 

”rowadzone na zasadach obowiązujących na 
terenie miasta Przemy`la, 

5) w zakresie cie”Jownictwa: 

a) ”rowadzenie sieci cie”Jowniczych systemem 
podziemnym i w s”osób nie ograniczający 
mowliwo`ci uwytkowania terenu zgodnie z ich 

przeznaczeniem ustalonym w planie, 

b) do”uszcza się stosowanie gru”owych lub 
indywidualnych uródeJ cie”Ja o”artych o paliwa 

ekologiczne minimalizujące negatywny w”Jyw 
na `rodowisko lub uródJami energii odnawialnej, 

6) w zakresie elektroenergetyki: 

a) zasilanie w energię elektryczną obiektów 
i budynków zlokalizowanych na terenach 
w obszarze planu z istniejącej sieci `redniego 
i wysokiego na”ięcia zlokalizowanej ”o stronie 
zachodniej planu, poza jego obszarem, 

b) nowe stacje transformatorowe lokalizowane 

jako obiekty wolnostojące z wydzieleniem 

samodzielnych dziaJek lub jako urządzenia 
wbudowane w budynki w obszarze caJego 
planu. 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz z istniejącego 
gazociągu `redniego ci`nienia  
P ø90 z istniejącej stacji ｭHurkoｬ lewącej  
”o stronie ”óJnocno-wschodniej miejscowego 

planu, poza jego obszarem. 

8) w zakresie telekomunikacji: zapewnienie 

Jączno`ci telefonicznej z istniejących 
i projektowanych sieci. 
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2Ł Śo”uszcza się: 

1) zmianę ”arametrów sieci, o których mowa 
w ust.1, do 100% w przypadku ich remontu, 

przebudowy lub rozbudowy, 

2) ”rzebudowę istniejących urządzeL 
infrastruktury technicznej i sieci kolidujących 
z ”rojektowaną zabudowąŁ 

3Ł Ustala się zasadę realizacji sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
tereny dróg i w ”asach terenów ”omiędzy liniami 
rozgraniczającymi tereny komunikacji i infrastruktury 

technicznej a liniami zabudowy oraz na wszystkich 

terenach objętych ”lanemŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 18. Do czasu realizacji planu tereny i obiekty 

w obszarze ”lanu ”ozostają w dotychczasowym 

uwytkowaniu bez mowliwo`ci zabudowy obiektami 
tymczasowymi niezwiązanymi z realizacją 
zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami 

planu. 

§ 19. Ustala się nastę”ujące stawki 
”rocentowe, sJuwące naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu: 

1. 30% - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: P, P/U, U, PK, 

2. 1% - dla terenów ”ozostaJychŁ 

§ 20. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Przemy`laŁ 

§ 21. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszeniaŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Jan BartmiLs—i 
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źaJącznik 

do uchwaJy nr 37ł2010 

Rady Miejskiej w Przemy`lu 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTYCJI ź ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY  
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭStrefa Gos”odarcza IIｬ Rada Miejska 
w Przemy`lu stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 
naleweć będą: 

1. przebudowa odcinka ul. Lwowskiej -  

drogi publicznej ruchu przyspieszonego wraz 

z infrastrukturą techniczną, 

2. przebudowa i rozbudowa drogi zbiorczej 

(boczna ulicy Lwowskiej) wraz z infrastrukturą 
techniczną, 

3Ł budowa dróg zbiorczych wraz 
z infrastrukturą techniczną, 

4Ł budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą 
technicznąŁ 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy oraz ze `rodków 
pomocowych, zgodnie z planem wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym, okre`lanych corocznie w uchwale 

budwetowej Gminy Miejskiej Przemy`lŁ 
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UCHWAIA NR IVłń8łńŃ 

 RADY MIASTA PRZEWORSKA 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

  
w s”rawie ustalenia zasad od”Jatno`ci za `wiadczenia udzielane 

przez ”rzedsz—ola ”ubliczne ”rowadzone ”rzez Gminę Mie–s—ą Przewors— 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 rŁ Nr 142, ”ózŁ 1591 ze zmŁ) oraz artŁ 14 
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 rŁ o systemie 

o`wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

Rada Miasta Przeworska uchwala, co nastę”uje:  

§ 1. _wiadczenia ”rzedszkoli ”rowadzonych 
”rzez Gminę Miejską Przeworsk w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

o której mowa w zaJączniku Nr 1 do Roz”orządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia  

2008 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania ”rzedszkolnego oraz ksztaJcenia 
ogólnego w ”oszczególnych ty”ach szkóJ (ŚzŁ  
U. z 2009 r. Nr4, ”ozŁ 17), realizowane są bez”Jatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Warunki korzystania ze stoJówek 
przedszkolnych w tym wysoko`ć o”Jat za wywienie 
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola 

w porozumieniu z organem ”rowadzącym na 
podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

§ 3. 1Ł Od”Jatne są `wiadczenia ”rzedszkoli 
”rowadzonych ”rzez Gminę Miejską Przeworsk 
w zakresie wykraczającym ”oza realizację ”odstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, 

obejmujące koszty nastę”ujących zajęć o”iekuLczo -

wychowawczych oraz dydaktycznych: 

1) zabawy twórcze: muzyczne, ”lastyczne, 
teatralne i inne rozwijające zdolno`ci dzieci oraz 
zaspakajające ich ”otrzeby aktywno`ci 
i zainteresowania; 

2) gry i zabawy edukacyjne ws”omagające rozwój 
dziecka w równych sferach: umysJowej, 

psychofizycznej, emocjonalnej i s”oJecznej; 

3) gry i zabawy ruchowe w sali i na `wiewym 
powietrzu: spacery, wycieczki; 

4) o”ieka nad dziećmi z elementami integracji, 

bajko terapii, muzykoterapii; 

5) czynno`ci ”orządkowe i o”iekuLcze związane 

z higieną osobistą, samoobsJugą i s”owywaniem 
posiJków; 


