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UCHWAIA NR 821łLXVIIIł10 

RAŚY MIASTA JAROSIAWIA 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu  

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem" w JarosJawiu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.) oraz  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Miasta JarosJawia, uchwalonego 

uchwaJą Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta JarosJawia 
z dnia 23 kwietnia 2001r. (ze zmianami), Rada Miasta 

JarosJawia uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu, zwany dalej "”lanem". 

2. Plan obejmuje teren ”oJowony na ”óJnoc od 
Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino 
ograniczony od zachodu ul. GrodziszczaLską, od 
”óJnocy ”rojektowaną drogą obwodową, od wschodu 
ulicami PeJkiLską i Kruhel PeJkiLski, w granicach 

zgodnych z rysunkiem planu, o ”owierzchni okoJo 
108,69 ha. 

3. Plan wyrawony jest w postaci: 

1)  ustaleL będących tre`cią niniejszej uchwaJy; 

2)  rysunku planu w skali 1:1000, będącego 
zaJącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do ”rojektu ”lanu stanowi zaJącznik nr 2 do 

niniejszej uchwaJy. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

stanowi zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy. 

§ 2. Ustaleniami ”lanu są nastę”ujące 
oznaczenia graficzne: 

1)  granice obszaru objetego planem; 

2)  linie rozgraniczające tereny o równym 
przeznaczeniu i równych zasadach 
zagospodarowania; 

3)  linie zabudowy; 

4)  symbole terenów o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania. 

§ 3. Umieszczone na rysunku ”lanu ”ozostaJe 
elementy graficzne mają charakter informacyjny i nie 

stanowią ustaleL ”lanu miejscowego. 

§ 4. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1)  planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"Za Parkiem" w JarosJawiu w graniczach jak 

w § 1 ust 1; 

2)  uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć UchwaJę 
Rady Miasta JarosJaw w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru ｭźa Parkiemｬ 
w JarosJawiu w granicach jak w § 1 ust.2; 

3)  przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalony ”lanem s”osób 
zagospodarowania terenu wyodrębnionego 
liniami rozgraniczającymi; 

4)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez  
to rozumieć funkcję towarzyszącą 
”odstawowemu s”osobowi uwytkowania 
terenu, której w”rowadzenie nie zajmie więcej 
niw 30% ”owierzchni zabudowy lub 
powierzchni terenu o ustalonym w planie 

przeznaczeniu podstawowym; 

5)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ”oza którą ”lan 
zakazuje sytuowania zabudowy; 

6)  obowiązujących liniach zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć linię, z którą zgodna jest 
elewacja frontowa, na co najmniej 60% jej 

dJugo`ci na wysoko`ci ”arteru, nie licząc 
schodów, gzymsów, dachów nad wej`ciem; 

7)  dominancie - obiekt wyrówniający się 
z otoczenia formą, skalą, lub elementami 
architektonicznymi; 

8)  wysoko`ci zabudowy - nalewy ”orzez to 
rozumieć wysoko`ć liczoną od ”oziomu terenu 
do najwywszej kalenicy dachu lub najwywej 
”oJowonej krawędzi stro”odachu nad najwywszą 
kondygnacją uwytkową; 

9)  intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć stosunek ”owierzchni zabudowy 
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obiektów kubaturowych do caJkowitej 
”owierzchni dziaJki; 

10)  terenie - nalewy ”rzez to rozumieć fragment 
obszaru planu o okre`lonym ”rzeznaczeniu lub 
okre`lonych zasadach zagospodarowania, 

wydzielony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 

cyfrowym i literowym; 

11)  zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 

nalewy ”rzez to rozumieć realizację jednego 
budynku mieszkalnego: wolnostojącego, 
bliuniaczego i szeregowego na jednej dziaJce. 
Kawdy z segmentów mieszkalnych 

w zabudowie bliuniaczej i szeregowej winien 

być zlokalizowany na odrębnej dziaJce 
budowlanej; 

12)  zabudowie mieszkalnej szeregowej - nalewy 
”rzez to rozumieć ty” zabudowy 
mieszkaniowej, w którym budynek mieszkalny 

zajmuje caJą szeroko`ć dziaJki (z wyjątkiem 
budynków skrajnych), a `ciany szczytowe 
budynków sąsiednich stykają się na granicach 
dziaJek; 

13)  usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć wszelkie 
formy dziaJalno`ci sJuwące zas”okajaniu ”otrzeb 
ludno`ci, s”eJniające od”owiednie ”rze”isy 
sanitarne, epidemiologiczne oraz standardy 

jako`ci `rodowiska w obrębie granic terenu, do 
którego jego wJa`ciciel ma tytuJ ”rawny oraz 
nie będące ”rzedsięwzięciami, dla których 
ra”ort oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na 
`rodowisko jest wymagany; 

14)  usJugach centrum dzielnicy - nalewy ”rzez to 

rozumieć wszelkiego rodzaju usJugi ”ubliczne 
i komercyjne wymagające bez”o`redniego 
kontaktu z konsumentem, cechujące się duwą 
liczbą klientów obsJugiwanych w ciągu dnia 
oraz generujące duwy ruch ”ieszy w swoim 

otoczeniu takich jak: usJugi administracji, 

handlu detalicznego, obsJugi biznesu, kultury, 
gastronomii, usJugi bytowe; 

15)  usJugach w zieleni - nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi, którym towarzyszą duwe tereny zielone, 
wJączone w program funkcjonalny, takie jak: 

sz”itale, szkoJy, obiekty i urządzenia sportowe; 

16)  obszarze ”rzestrzeni ogólnodostę”nej - nalewy 
”rzez to rozumieć miejsca ogólnodostę”ne 
”ublicznie, które sJuwą zas”okajaniu ”otrzeb 
mieszkaLców, takie jak: ulice, ”lace, skwery; 

17)  obiekcie maJej architektury ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno`ci: 

a)  kultu religijnego, jak: ka”liczki, krzywe 
”rzydrowne, figury; 

b)  ”osągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej; 

c)  uwytkowe sJuwące rekreacji codziennej 
i utrzymaniu ”orządku, jak: ”iaskownice, 
hu`tawki, drabinki, `mietniki; 

18)  tereny zieleni nieurządzonej o znaczeniu 

ekologicznym - nalewy ”rzez to rozumieć tereny 
”eJniące funkcję otuliny biologicznej wód, 
funkcję izolacyjną oraz stanowiące 
zadrzewienia `ród”olne; 

19)  obiektach i urządzeniach reklamowych ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć tablice, bilbordy, neony 
umieszczone na masztach i konstrukcjach 

wolnostojących lub elewacjach, ogrodzeniach 
i dachach budynków; 

20)  szyld - nalewy ”rzez to rozumieć zewnętrzne 
oznaczenie staJego miejsca wykonywania ”rzez 

przedsiębiorcę dziaJalno`ci gos”odarczej, 
zawierające oznaczenie ”rzedsiębiorcy lub 
nazwę ”od którą wykonuje dziaJalno`ć 
gospodarczą. 

21)  budynku gospodarczym - nalewy ”rzez to 
rozumieć budynek ”rzeznaczony do 
niezawodowego wykonywania prac 

warsztatowych oraz do przechowywania 

materiaJów, narzędzi, s”rzętu i ”Jodów rolnych 
sJuwących mieszkaLcom budynku mieszkalnego; 

22)  ciągi komunikacyjne - nalewy ”rzez to rozumieć 
wszystkie drogi ”ubliczne, drogi wewnętrzne 
oraz ciągi ”ieszo ｦ jezdne, sJuwące komunikacji 

pieszej i koJowej. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. 1. W obszarze ”lanu ustala sie naste”ujące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1)  Uc ｦ tereny zabudowy usJugowej (usJugi 
centrum dzielnicy); 

2)  U ｦ tereny zabudowy usJugowej; 

3)  U/MN ｦ tereny zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4)  MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 

5)  MW/U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usJugami w parterach; 

6)  MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

7)  MN/U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami w parterach; 

8)  Uz ｦ tereny zabudowy usJugowej w zieleni; 

9)  ZP ｦ tereny zieleni urządzonej; 

10)  ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej; 

11)  ZE ｦ tereny zieleni nieurządzonej o znaczeniu 

ekologicznym; 

12)  WS ｦ tereny wód otwartych; 

13)  KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ droga lokalna; 
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14)  KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ droga 

dojazdowa; 

15)  KPJ ｦ tereny komunikacji ｦ ciąg ”ieszo-jezdny; 

16)  E ｦtereny infrastruktury technicznej ｦ 

elektroenergetyka; 

17)  C ｦ tereny infrastruktury technicznej ｦ 

cie”Jownictwo; 

18)  W - tereny infrastruktury technicznej ｦ 

wodociągi. 

2. SzczegóJowe warunki zagos”odarowania 
terenów jak wywej okre`lono w § 12. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być 
w caJo`ci wykorzystane na cele zgodne z ich 

podstawowym ”rzeznaczeniem lub czę`ciowo na cele 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. 

§ 6. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1)  dla zes”oJu centrum dzielnicy (obejmującego 
tereny 1Uc, 2Uc, 1U, 1U/MN, 3MN/U, 7Uz, 

5ZP, 6ZP,7ZP, 19ZP, 1KDL, 2KDL i 3KDL), 

okre`la się funkcję o`rodka usJug 
dzielnicowych; 

2)  ustala się dominanty ”rzestrzenne dzielnicy 
oznaczone symbolami D1 ｦ D4; 

3)  ustala się ulicę Konfederacką jako gJówną o` 
komunikacyjną dzielnicy, ksztaJtowaną jako 
ciąg komunikacyjny dzielnicy, tworzony poprzez 

zieleL oraz usJugi handlu, gastronomii, 
rzemiosJa, kultury o znaczeniu ponadlokalnym 

i lokalnym, zlokalizowanych w budynkach 

”rzylegających do ulicy; 

4)  zakazuje się umieszczania urządzeL 
reklamowych na drzewach; 

5)  zakazuje się realizacji nowych na”owietrznych 
linii elektroenergetycznych; 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)  zakazuje się ”rzekraczania standardów jako`ci 
`rodowiska; 

2)  nakazuje się ochronę gruntu, wód ”odziemnych 
i powierzchniowych poprzez: 

a)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków bytowych i gos”odarczych do wód 
powierzchniowych i gruntu; 

b)  wy”osawenie obszarów zabudowy w system 

kanalizacji wodno ｦ `ciekowej; 

c)  do czasu wybudowania zorganizowanego 

systemu od”rowadzania `cieków sanitarnych 
do”uszcza się korzystanie z rozwiązaL 
indywidualnych takich jak: bezod”Jywowe 
zbiorniki do gromadzenia `cieków lub 
oczyszczalnie przydomowe; 

d)  zakazuje sie lokalizowania skJadowisk od”adów 
na terenie objętym ”lanem; 

3)  nakazuje się ochronę ”owietrza ”o”rzez 
stosowanie zieleni izolacyjnej ”rzy ciągach 
komunikacyjnych - drzewa li`ciaste; 

4)  nakazuje się zachowanie do”uszczalnego 
”oziomu haJasu w `rodowisku; 

5)  w zagos”odarowaniu doliny Potoku MiJka 
nalewy uwzględnić warunki ustalone w § 12 
ust. 12; 

6)  wyklucza się realizację inwestycji zaliczanych 
do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, wymagających 
s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na 

`rodowisko; 

7)  ustala się zachowanie minimalnych ”owierzchni 
biologicznie czynnych zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi dla ”oszczególnych terenów. 

§ 8. Ustala sie zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1)  na obszarze objętym ”lanem obejmuje się 
ochroną konserwatorską 2 stanowiska 

archeologiczne, oznaczone na rysunku planu; 

2)  w obrębie stanowisk archeologicznych zakazuje 
się nowych nasadzeL wieloletnią ro`linno`cią 
o rozwiniętych systemach korzeniowych 
(drzewa, krzewy); 

3)  na obszarze objętym ”lanem obejmuje się 
ochroną konserwatorską 9 obiektów w”isanych 
do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych 
na rysunku planu; 

4)  zakazuje się rozbudowy budynków i budowli 

w”isanych do gminnej ewidencji zabytków; 

5)  w obrębie obiektów w”isanych do gminnej 
ewidencji zabytków, zakazuje się umieszczania 
tablic reklamowych i billboardów. Śo”uszcza 
się umieszczanie szyldów metalowych 
i drewnianych, zachowujących naturalny kolor 

materiaJu, z jakich są wykonane 
i zharmonizowanych z architekturą danego 
obiektu; 

6)  do”uszcza się remonty i inne prace budowlane 

nie zmieniające gabarytów budynków 
w”isanych do gminnej ewidencji zabytków, 
”oJowonych ”rzed wyznaczonymi w rysunku 

planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

§ 9. Ustala się wymagania wynikające 
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ogólnodostę”nych: 

1)  ustala się funkcję terenu 6źP jako miejskiego 
skweru i placu publicznego; 

2)  do”uszcza się ksztaJtowanie innych ciągów 
pieszych i rowerowych poza wskazanymi 

w ustaleniach szczegóJowych i na rysunku 

planu; 
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3)  nakazuje się izolowanie ciągów rowerowych 
zielenią lub innymi ”rzegrodami od ruchu 
koJowego; 

4)  zakazuje się grodzenia ”rzestrzeni 
ogólnodostę”nych; 

5)  ustala się zagos”odarowanie ”rzestrzeni 
ogólnodostę”nych zielenią o charakterze 

izolacyjnym i ekologicznym; 

6)  zakazuje się lokalizowania obiektów 
budowlanych w terenach ”rzylegających 
bez”o`rednio do ulic 1 KDL i 3KDL; 

7)  ustala się wzbogacanie ”rzestrzeni 
ogólnodoste”nych maJą architekturą 
w szczególno`ci: ”omniki, znaki informacyjne 

i zrównicowane nawierzchnie. 

§ 10. 1. Śla ”oszczególnych terenów ustala się 
nastę”ujące zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1)  dla nowowydzielanych dziaJek okre`la się 
zwarty ksztaJt wieloboczny z ”referencją 
”rostokątnego. ŚziaJki swoimi ”arametrami 

muszą umowliwiać zagos”odarowanie zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem; 

2)  nakazuje się zachowanie 90° kąta ”oJowenia 
granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego, 

z tolerancją do 15°; 

3)  ustala się nastę”ujące minimalne wielko`ci 
nowowydzielanych dziaJek: 

a)  Uc ｦ tereny zabudowy usJugowej (usJugi 
centrum dzielnicy) - minimalna powierzchnia 

350 m²; 

b)  U ｦ tereny zabudowy usJugowej - minimalna 

”owierzchnia 350 m²; 

c)  MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej - minimalna powierzchnia  

900 m²; 

d)  MW/U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usJugami w parterach ｦ 

minimalna powierzchnia dziaJki 400 m²; 

e)  MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ｦ minimalna powierzchnia  

350 m². 

f)  MN/U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami w parterach ｦ 

minimalna powierzchnia 350 m²; 

g)  Uz ｦ tereny zabudowy usJugowej w zieleni ｦ 

minimalna ”owierzchnia 1000 m²; 

h)  E ｦ tereny stacji transformatorowych 15/0,4 kv 

ｦ minimalna ”owierzchnia 30 m². 

4)  ustala się minimalne szeroko`ci frontów 
nowowydzielanych dziaJek: 

a)  na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN), niezalewnie od formy 
zabudowy oraz na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami 
w parterach (MN/U) - 8 m; 

b)  na ”ozostaJych terenach fronty 
nowowydzielanych dziaJek muszą umowliwiać 
zagos”odarowanie dziaJki zgodnie z jej 

przeznaczeniem i ”rze”isami szczególnymi. 

2. źakazuje się dokonywania ”odziaJów 
i wydzielania nowych dziaJek wynikających z potrzeb 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

§ 11. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ droga lokalna; 

b)  KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ droga 

dojazdowa; 

c)  KPJ ｦ tereny komunikacji - ciąg ”ieszo-jezdny; 

2)  ”owiązanie z zewnętrznym systemem 
komunikacji drogowej poprzez drogi 3KDL, 

6KŚŚ, 14KŚŚ oraz ulice: Kruhel PeJkiLski, 
PeJkiLską i GrodziszczaLską; 

3)  okre`lone w § 12 ust.16 szeroko`ci ulic 
w liniach rozgraniczających nalewy traktować 
jako minimalne. Śo”uszcza się ”oszerzenie linii 
rozgraniczających dróg w celu realizacji 

”arkingów, zatok autobusowych, urządzeL 
odwadniających lub dodatkowego 
wy”osawenia; 

4)  dla realizowanych nowych ulic 

i modernizowanych ulic istniejących obowiązuje 
wy”osawenie, w conajmniej: jednostronny 

chodnik, o`wietlenie i miejsca postojowe; 

5)  do”uszcza się usytuowanie w liniach 

rozgraniczających dróg i terenów komunikacji 
towarzyszących obiektów inwynierskich, 
chodników i `ciewek ”ieszo-rowerowych oraz 

niezbędnych urządzeL technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

6)  obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników 
reklamowych w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic; 

7)  w obrębie skrzywowaL dróg i ulic obowiązują, 
w miejscach okre`lonych na rysunku ”lanu, 
narowne `cięcia linii rozgraniczających (trójkąty 
widoczno`ci) o wymiarach: 

a)  5,0 m x 5,0 m ｦ na skrzywowaniach z drogami 

klasy ｭLｬ i ｭŚｬ; 

b)  3,0 m x 3,0 m ｦ na skrzywowaniach z drogami 

i terenami komunikacji klasy ｭŚｬ i ｭKPJｬ; 

8)  w obrębie terenów objętych ”lanem ustala się 
obowiązek za”ewnienia niezbędnej liczby 
miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów 
samochodowych, nie mniejszej niw: 
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a)  dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
mieszkaniowo - usJugowych ｦ 2 stanowiska 

postojowe na jeden budynek, w tym jedno 

w garawu; 

b)  dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
mieszkaniowo - usJugowych ｦ 1 stanowisko na 

jeden lokal mieszkalny/usJugowy w budynku 

wielorodzinnym; 

c)  dla obiektów usJugowych: 

 obiekty handlowe i gastronomiczne, obiekty 

usJug rzemiosJa, obiekty administracji ｦ 

2 stanowiska ”ostojowe na 100,0 m² 
”owierzchni uwytkowej; 

 obiekty zamieszkania zbiorowego (usJugi 
turystyki i wypoczynku, apartamenty) ｦ 

1 stanowisko postojowe na 2 pokoje; 

 inne obiekty usJugowe - w zalewno`ci od 
charakteru dziaJalno`ci i ilo`ci zatrudnionych 
lecz nie mniej niw 2 stanowiska postojowe na 

200,0 m² ”owierzchni uwytkowej. 

2. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1)  zaopatrzenie w wodę z ogólnomiejskiego 

systemu wodociągowego miasta JarosJawia, 
”o”rzez rozbudowę sieci o parametrach 

niemniejszych niw ø 90; 

2)  ”owiązanie z zewnętrznym systemem 
wodociągowym ”o”rzez wodociągi 
zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg 
3KŚL oraz ulic Kruhel PeJkiLski, PeJkiLskiej 
i GrodziszczaLskiej; 

3)  do”uszcza się modernizację, remonty, wymianę 
istniejących sieci wodociągowych; 

4)  ustala się ”rzebieg nowo”rojektowanej sieci 
w liniach rozgraniczających wszystkich ulic; 

5)  ustala się lokalizację awaryjnego ujęcia wody 

oznaczonego symbolem 1W; 

6)  do”uszcza się zao”atrzenie w wodę 
z istniejących ”rzydomowych studni ko”anych; 

3. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

1)  wprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej 

z ”odJączeniem do ogólno miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej ”o”rzez rozbudowę sieci 
o ”arametrach niemniejszych niw ø 160; 

2)  ”owiązanie z zewnętrznym systemem 
kanalizacji sanitarnej ”o”rzez ciągi kanalizacyjne 
zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg 
3 KŚL oraz ulicy Kruhel PeJkinski, PeJkinskiej 
i GrodziszczaLskiej; 

3)  ustala się ”rzebieg nowo”rojektowanych sieci 
w liniach rozgraniczających wszystkich ulic; 

4)  w szczególnych ”rzy”adkach do”uszcza się 
przebiegi sieci ”oza liniami rozgraniczającymi 
dróg; 

5)  do”uszcza się modernizację, remonty 
i wymianę istniejących sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

6)  do czasu zrealizowania docelowego systemu 

kanalizacji sanitarnej do”uszcza się 
od”rowadzanie `cieków sanitarnych do 

indywidualnych szczelnych zbiorników 
bezod”Jywowych z wywoweniem `cieków 
i osadów do ogólno miejskiej oczyszczalni 
`cieków, do”uszcza się stosowanie 
oczyszczalni przydomowych; 

7)  ustala się zakaz w”rowadzania `cieków 
deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej; 

8)  ustala się obowiązek ”odczyszczania `cieków 
technologicznych (jeweli takie na terenie 
objętym ”lanem wystą”ią) na wJasnym terenie 
do uzyskania ”arametrów do”uszczających ich 
wprowadzenie do systemu miejskiej kanalizacji 

sanitarnej. 

4. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie od”rowadzania wód o”adowych: 

1)  jako rozwiązanie docelowe ustala się 
od”rowadzenie wód o”adowych z obszaru 

objętego ”lanem siecią kanalizacji deszczowej 

prowadzonych w gJównych ciągach ulicznych 
obwodnicy ”óJnocnej miasta JarosJawia, ulicy 
Kruhel PeJkiLski, PeJkiLska, GrodziszczaLska, 
Pogodna, innych ulic klasy lokalnej oraz 

z większych ”owierzchni utwardzonych, 

w szczególno`ci: ”arkingi i ”lace; do”uszcza się 
powierzchniowe od”rowadzenie wód 
opadowych z ulic dojazdowych i ciągów 
komunikacyjnych; 

2)  wody opadowe po podczyszczeniu 

od”rowadzane będą: 

a)  od strony zachodniej obszaru objętego ”lanem 
do ”otoku MiJka, biegnącego wzdJuw ulicy 
GrodziszczaLskiej; 

b)  od strony wschodniej ”oza obszar objęty 
planem; 

3)  do”uszcza się modernizację, remonty 
i wymianę istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie Parku Miejskiego im. 

Bohaterów Monte Cassino i w rejonie stadionu. 

5. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie gazownictwa: 

1)  zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy 

z ogólno miejskiego systemu gazowniczego 
miasta JarosJawia, ”o”rzez rozbudowę sieci 
o ”arametrach niemniejszych niw: gazociąg 
nisko”ręwny Pś dn 110 za` gazociąg 
`rednio”ręwny Pś dn 63; 
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2)  ”owiązanie z zewnętrznym systemem 
gazowniczym ”o”rzez ciągi gazownicze 
zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg 
3 KŚL oraz ulicy Kruhel PeJkiLski, PeJkiLska 
i GrodziszczaLska; 

3)  do”uszcza się modernizację, remonty 
i wymianę istniejącej sieci gazowej rozdzielczej 
niskiego i `redniego ci`nienia; 

4)  obowiązuje strefa ograniczonego uwytkowania 
od istniejących dwóch gazociągów wysokiego 
ci`nienia o `rednicy 2 x ø500 mm 
”rzebiegających ”rzez centralne tereny obszaru 

planu oraz zapewnienie stref ochronnych 

bez”ieczeLstwa w odlegJo`ci ”o 15 mb od osi 
rurociągów w obie strony dla budynków 
mieszkalnych, oraz po 16,5 mb od osi 

rurociągów w obie strony dla budynków 
uwyteczno`ci ”ublicznej i zamieszkania 

zbiorowego; 

5)  w strefie ochronnej gazociągów wysokiego 
ci`nienia ustala się zagos”odarowanie, zgodne 
z rysunkiem planu, z zakazem wprowadzania 

obiektów kubaturowych oraz innych urządzeL 
budowlanych. 

6. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo i cie”Ją wodę 
uwytkową: 

1)  zabudowę wielorodzinną w terenie oznaczonym 

symbolem 4MW zao”atrywać z istniejącej 
kotJowni lokalnej oznaczonej symbolem 1C, 
z mowliwo`cią jej modernizacji i dalszej 

eksploatacji. Śo”uszcza się w tej zabudowie 

instalowanie innych urządzeL cie”Jowniczych 
dla potrzeb co. i cw. zasilanych ze uródeJ 
niskoemisyjnych; 

2)  w terenach oznaczonych symbolami MW  

(z wyJączeniem 4MW), MW/U, Uc, U, Uz ustala 
się zaopatrzenie z indywidualnych uródeJ cie”Ja 
w ”ostaci lokalnych kotJowni lokalizowanych 
w ”oszczególnych budynkach, o”artych na 
niskoemisyjnych uródJach cie”Ja; 

3)  w terenach oznaczonych symbolami MN ustala 

się zao”atrzenie z indywidualnych uródeJ cie”Ja 
w ”ostaci domowych urządzeL cie”Jowniczych 
opalanych paliwami niskoemisyjnymi (gaz 

ziemny przewodowy, gaz bezprzewodowy 

propanowo-butanowy, energia elektryczna, 

”om”y cie”Ja, kolektory sJoneczne, bio”aliwa, 
kotJy o”alane drewnem o”aJowym lub inne 
”roekologiczne uródJa cie”Ja z wyJączeniem 
wiatrowni). 

7. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1)  do”uszcza się czę`ciowe skablowanie 
istniejących linii elektroenergetycznych 
napowietrznych SN i NN; 

2)  w nowej zabudowie MW i MN zasilanie 

w energię, ”o”rzez budowę nowych stacji 
transformatorowych wnętrzowych 

i wolnostojących 15/0,4 kv zlokalizowanych 
i oznaczonych w planie symbolem E; 

3)  zasilanie nowych stacji transformatorowych 

liniami kablowymi 15,0 kv prowadzonymi 

w pasach drogowych; 

4)  obowiązuje strefa ograniczonego uwytkowania 
wynosząca ”o 7,5 m w obie strony od osi linii 

`redniego na”ięcia dla budynków usJugowych 
i zabudowy mieszkaniowej; 

5)  w strefie ochronnej od linii energetycznej SN 

ustala się zagos”odarowanie, zgodne 
z rysunkiem planu, z zakazem wprowadzania 

obiektów kubaturowych oraz innych urządzeL 
budowlanych; 

6)  teren pod nowe stacje transformatorowe 

maJogabarytowe o mocy 15/0,4 kv, 

o minimalnej powierzchni 30,0 m²; 

7)  dopuszcza się realizację nie wskazanych na 
rysunku planu stacji transformatorowych; 

8)  do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i rozbudowę wszystkich sieci 
elektroenergetycznych. 

8. Ustala się zasady dotyczące modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

w zakresie usJug telekomunikacyjnych: 

1)  zasady modernizacji i rozbudowy systemu 

telekomunikacji: 

a)  obsJuga terenu objętego ”lanem w oparciu 

o istniejące obiekty infrastruktury technicznej, 
telekomunikacyjnej i radiotelekomunikacyjnej 

miasta JarosJawia zlokalizowane poza terenem 

objętym niniejszym ”lanem; 

b)  budowę nowych elementów i urządzeL sieci 
telekomunikacyjnej nalewy realizować w liniach 

rozgraniczających dróg; 

2)  zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej na caJym obszarze ”lanu. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 12. 1. Dla terenów zabudowy usJugowe– 
(usJugi centrum dzielnicy) oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Uc (”owierzchnia okoJo 1,97 ha), 
2Uc (”owierzchnia okoJo 0,71 ha) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJugowa (usJugi centrum dzielnicy); 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  handel detaliczny, handel hurtowy, 

gastronomia, hotelarstwo, kultura, ochrona 

zdrowia (w wyJączeniem szpitali i domów 
”omocy s”oJecznej), s”ort, rekreacja, usJugi 
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biurowe i administracji, instytucje finansowe, 

biura projektowe i badawczo-rozwojowe; 

b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej za wyjątkiem linii na”owietrznych; 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 5% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

80% terenu; 

c)  budynki usJugowe maksymalnie 
sze`ciokondygnacyjne; 

d)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie  
24 m z dopuszczeniem dominant  

D3 o wysoko`ci nie większej, niw 40 m; 

e)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

f)  dachy ”Jaskie lub wielos”adowe o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych 15° ｦ 45°; 

g)  do”uszczalne ”okrycie dachów: dachówką 
ceramiczną, innymi materiaJami imitującymi 

dachówkę ceramiczną, blachą (z wyjątkiem 
blachy trapezowej i falistej); 

h)  osie gJówne kalenic równolegJe lub ”rosto”adJę 
do frontu dziaJki; 

i)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  zagos”odarowanie terenu umowliwiające dostę” 
terenu 7E w oparciu o istniejące ciągi 
komunikacyjne; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów mieszkaniowo-

usJugowych. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1Uc z dróg - 1KDL, 2KDL, 

14KDD; 

b)  dostę”no`ć terenu 2Uc z dróg - 1KDL, 3KDL, 

13KDD. 

2. Dla terenów zabudowy usJugowe– 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U 

(”owierzchnia okoJo 1,07 ha), 2U (”owierzchnia okoJo 
1,33 ha), ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

usJugowa; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: obiekty, 

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej za 

wyjatkiem linii napowietrznych; 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 20% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

70% terenu; 

c)  budynki usJugowe maksymalnie 
czterokondygnacyjne; 

d)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie  
16 m z dopuszczeniem dominant  

D2 o wysoko`ci nie większej, niw 35 m; 

e)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

f)  dachy ”Jaskie lub wielospadowe o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych do 45°; 

g)  do”uszczalne ”okrycie dachów: dachówką 
ceramiczną, innymi materiaJami imitujacymi 
dachówkę ceramiczną, blachą (z wyjatkiem 
blachy trapezowej i falistej); 

h)  osie gJówne kalenic równolegJe lub ”rosto”adJe 
do frontu dziaJki; 

i)  zakazuje sie lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  do”uszcza się lokalizowanie obiektów 
handlowych o ”owierzchniach s”rzedawowych 
nie przekraczających 2000 m²; 

c)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

d)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

e)  ”oziom haJasu jak dla terenów mieszkaniowo-

usJugowych. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1U z drogi 1KDL; 

b)  dostę”no`ć terenu 2U z ulicy Kruhel PeJkiLski. 

3. Dla terenów zabudowy usJugowe– 
i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1U/MN (”owierzchnia okoJo 0,14 ha) 
ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

usJugowa i mieszkaniowa jednorodzinna; 
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2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  budynki gospodarcze i garawowe; 

b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej za wyjątkiem linii na”owietrznych. 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 20% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

70% terenu; 

c)  budynki usJugowo - mieszkaniowe maksymalnie 

dwukondygnacyjne, budynki gospodarcze 

i garawowe maksymalnie jednokondygnacyjne; 

d)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie 10m, dla 
budynków gos”odarczych i garawowych do 5m; 

e)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

f)  dachy wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 30° ｦ 45°; 

g)  do”uszczalne ”okrycie dachów: dachówką 
ceramiczną, innymi materiaJami imitujacymi 
dachówkę ceramiczną, blachą (z wyjatkiem 
blachy trapezowej i falistej); 

h)  osie gJówne kalenic równolegJe lub ”rosto”adJe 
do frontu dziaJki; 

i)  zakazuje się stosowania blachy tra”ezowej, 
falistej oraz ｭsidinguｬ jako materiaJów 
wykoLczeniowych elewacji budynku, 

j)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów mieszkaniowo-

usJugowych; 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu - 

dostę”no`ć terenu 1U/MN z dróg 14KŚŚ 

i 20KDD. 

4. Dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolami 1MW (”owierzchnia okoJo 0,87 ha), 2MW 

(”owierzchnia okoJo 1,83 ha), 3MW (powierzchnia 

okoJo 1,79 ha), 4MW (powierzchnia okoJo 6,06 ha), 
5MW (powierzchnia okoJo 2,57 ha), ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 

2)  do”uszcza się: 

a)  lokalizację funkcji garawowej w przyziemiu 

budynków mieszkalnych; 

b)  lokalizację urządzeL związanych z funkcją 
mieszkaniową w szczególno`ci: ”laców zabaw, 
miejsc rekreacji; 

c)  lokalizację obiektów, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej za wyjątkiem linii 
napowietrznych. 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 40% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% terenu; 

c)  budynki mieszkalne wielorodzinne maksymalnie 

”ięciokondygnacyjne; 

d)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie 20m; 

e)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

f)  dachy wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 30° ｦ 45°; 

g)  do”uszczalne ”okrycie dachów: dachówką 
ceramiczną, innymi materiaJami imitujacymi 
dachówkę ceramiczną, blachą (z wyjatkiem 
blachy trapezowej i falistej); 

h)  osie gJówne kalenic równolegJe lub ”rosto”adJe 
do frontu dziaJki; 

i)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów mieszkaniowych 
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego; 

e)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej; 

f)  zagos”odarowanie terenu 4MW umowliwiające 
dostę”no`ć terenów oznaczonych symbolami: 
2E, 3E i 1C w oparciu o istniejące w obszarze 

4MW ciągi komunikacyjne; 
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g)  do”uszcza się lokalizowanie budynku ”rzy 
granicy dziaJki ”okrywającej się z linią 
rozgraniczającą teren 4MW z terenem 1C, o ile 

budynek będzie stykaJ się swoją `cianą ze 
`cianą budynku znajdującego się na terenie 1C; 

h)  do”uszcza się lokalizowanie budynku przy 

granicy dziaJki ”okrywającej się z linią 
rozgraniczającą teren 4MW z terenem 3E, o ile 

budynek będzie stykaJ się swoją `cianą ze 
`cianą budynku znajdującego się na terenie 3ś; 

i)  do”uszcza się lokalizowanie budynku ”rzy 
granicy dziaJki ”okrywającej się z linią 
rozgraniczającą teren 4MW z terenem 2E, o ile 

budynek będzie stykaJ się swoją `cianą ze 
`cianą budynku znajdującego się na terenie 2ś; 

j)  do”uszcza się lokalizowanie budynków ”rzy 
granicy dziaJki, je`li granica ta ”okrywa się 
z linią rozgraniczającą tereny MW od terenów 
MW/U. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1MW z dróg 8KŚŚ, 10KŚŚ; 

b)  dostę”no`ć terenu 2MW z dróg 8KŚŚ, 10KŚŚ, 
11KDD; 

c)  dostę”no`ć terenu 3MW z dróg 8KŚŚ, 11KŚŚ, 
12KDD; 

d)  dostę”no`ć terenu 4MW z dróg 1KŚŚ, 2KŚŚ, 
ciągu ”ieszo-jezdnego 1KPJ; 

e)  dostę”no`ć terenu 5MW z dróg 2KŚŚ, 3KŚŚ, 
5KDD. 

5. Dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
wielorodzinnej z usJugami w parterach oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 1MW/U (powierzchnia 

okoJo 0,12 ha), 2MW/U (”owierzchnia okoJo 0,25 ha), 
3MW/U (”owierzchnia okoJo 0,27 ha), 4MW/U 

(”owierzchnia okoJo 0,72 ha), 5MW/U (powierzchnia 

okoJo 0,36 ha), ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami 
w parterach; 

2)  dopuszcza się: 

a)  lokalizację funkcji garawowej w przyziemiu 

budynków mieszkalnych; 

b)  lokalizację urządzeL związanych z funkcją 
mieszkaniową w szczególno`ci: ”laców zabaw, 
miejsc rekreacji; 

c)  lokalizację obiektów, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej za wyjątkiem linii 
napowietrznych. 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 30% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

terenu; 

c)  budynki mieszkaniowe wielorodzinne 

maksymalnie ”ięciokondygnacyjne; 

d)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie 20 m; 

e)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

f)  dachy wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 30° ｦ 45°; 

g)  dopuszczalne ”okrycie dachów: dachówką 
ceramiczną, innymi materiaJami imitujacymi 
dachówkę ceramiczną, blachą (z wyjatkiem 
blachy trapezowej i falistej); 

h)  osie gJówne kalenic równolegJe lub ”rosto”adJe 
do frontu dziaJki; 

i)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów mieszkaniowo - 
usJugowych; 

e)  do”uszcza się lokalizowanie budynków ”rzy 
granicy dziaJki, je`li granica ta ”okrywa się 
z linią rozgraniczającą tereny MW. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1MW/U z dróg 3KŚL, 
10KDD; 

b)  dostę”no`ć terenu 2MW/U z dróg 3KŚL, 
10KDD, 11KDD; 

c)  dostę”no`ć terenu 3MW/U z dróg 3KŚL, 
11KDD, 12KDD; 

d)  dostę”no`ć terenu 4MW/U z dróg 1KDD, 

2KDD; 

e)  dostę”no`ć terenu 5MW/U z dróg 2KŚŚ, 
3KDD. 

6. Dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolami 1MN (powierzchnia okoJo 1,94 ha), 2MN 

(”owierzchnia okoJo 1,95 ha), 3MN (powierzchnia 

okoJo 1,42 ha), 4MN (powierzchnia okoJo 3,23 ha), 
5MN (”owierzchnia okoJo 0,77 ha), 6MN 

(”owierzchnia okoJo 1,19 ha), 7 MN (powierzchnia 

okoJo 4,25 ha), 8MN (”owierzchnia okoJo 1,33 ha), 
9MN (”owierzchnia okoJo 0,83 ha), 10MN 
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(”owierzchnia okoJo 3,34 ha), 11MN (powierzchnia 

okoJo 1,13 ha), 12MN (”owierzchnia okoJo 0,97 ha), 
13MN (”owierzchnia okoJo 2,05 ha), 14MN 

(”owierzchnia okoJo 4,10 ha), 15MN (powierzchnia 

okoJo 0,39 ha), 16MN (”owierzchnia okoJo 4,76 ha), 
17MN (”owierzchnia okoJo 2,17 ha), 18MN 

(”owierzchnia okoJo 1,49 ha), 19MN (powierzchnia 

okoJo 0,99 ha), 20 MN (”owierzchnia okoJo 1,05 ha), 
21MN (powierzchnia okoJo 0,36 ha), 22MN 

(”owierzchnia okoJo 1,20 ha), 23MN (powierzchnia 

okoJo 0,07 ha) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2)  do”uszcza się: 

a)  lokalizację budynków gos”odarczych; 

b)  lokalizację budynków garawowych; 

c)  lokalizację nieuciąwliwych usJug wbudowanych 
w budynkach mieszkalnych; 

d)  lokalizację obiektów, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej za wyjątkiem linii 

napowietrznych. 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  dopuszczalne formy zabudowy: zabudowa 

jednorodzinna, bliuniacza i szeregowa (za 

wyjątkiem terenu 20MN); 

b)  w terenie 20MN obowiązującą formą zabudowy 
jest zabudowa szeregowa; 

c)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 50% terenu; 

d)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

35% terenu; 

e)  budynki mieszkalne jednorodzinne maksymalnie 

dwukondygnacyjne, budynki gospodarcze 

i garawowe jednokondygnacyjne; 

f)  wysoko`ć zabudowy dla budynku mieszkalnego 
maksymalnie 10 m, dla budynku 

gospodarczego i garawowego do 5 m; 

g)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

h)  dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych 30° ｦ 45°, o kolorze 

zbliwonym do koloru tradycyjnej dachówki 
ceramicznej; 

i)  materiaJy ”okryciowe dachów: dachówki 
ceramiczne i betonowe, blachy ”Jaskie 
i profilowane; 

j)  zakazuje się stosowania blachy tra”ezowej, 
falistej oraz ｭsidinguｬ jako materiaJów 
wykoLczeniowych elewacji budynku; 

k)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1MN z dróg 1KŚL, 12KŚŚ, 
13KDD; 

b)  dostę”no`ć terenu 2MN z dróg 3KŚŚ, 4KŚŚ, 
6KDD; 

c)  dostę”no`ć terenu 3MN z dróg 1KŚL, 4KŚŚ, 
6KDD; 

d)  dostę”no`ć terenu 4MN z dróg 2KŚŚ, 6KŚŚ, 
ciągów ”ieszo-jezdnych 1KPJ, 2KPJ; 

e)  dostę”no`ć terenu 5MN z dróg 2KŚŚ, 3KŚŚ, 
5KDD, 6KDD; 

f)  dostę”no`ć terenu 6MN z drogi 6KŚŚ, ciągu 
pieszo-jezdnego 3KPJ i ul. PeJkiLskiej; 

g)  dostę”no`ć terenu 7MN z dróg 6KŚŚ, 7KŚŚ, 
ciągu ”ieszo-jezdnego 4KPJ, 5KPJ, 6KPJ  

i ul. PeJkiLskiej; 

h)  dostę”no`ć terenu 8MN z dróg 6KŚŚ, 7KŚŚ, 
ciągu ”ieszo-jezdnego 4KPJ; 

i)  dostę”no`ć terenu 9MN z dróg 6KŚŚ, 7KŚŚ, 
ciągu ”ieszo-jezdnego 5KPJ; 

j)  dostę”no`ć terenu 10MN z drogi 1KŚL, ciągu 
pieszo-jezdnego 6KPJ, ul. PeJkiLskiej i ul. Kruhel 

PeJkiLski; 

k)  dostę”no`ć terenu 11MN z dróg 1KŚL, 22KŚŚ 
i ul. Kruhel PeJkiLski; 

l)  dostę”no`ć terenu 12MN z dróg 1KŚL, 22KŚŚ; 

m)  dostę”no`ć terenu 13MN z drogi 14KDD; 

n)  dostę”no`ć terenu 14MN z dróg 14KŚŚ, 
20KDD; 

o)  dostę”no`ć terenu 15MN z drogi 20KDD; 

p)  dostę”no`ć terenu 16MN z dróg 14 KŚŚ, 
15KDD, 19KDD; 

q)  dostę”no`ć terenu 17MN z dróg 15KŚŚ 
16KDD, 17KDD, 20KDD; 

r)  dostę”no`ć terenu 18MN z dróg 15KŚŚ, 
17KDL, 18KDD, 20KDD; 
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s)  dostę”no`ć terenu 19MN z dróg 15KŚŚ, 
18KDL, 19KDD, 20KDD; 

t)  dostę”no`ć terenu 20MN z drogi 20KDD; 

u)  dostę”no`ć terenu 21MN z dróg 20KŚŚ, 
23KDD; 

v)  dostę”no`ć terenu 22MN od  
ul. GrodziszczaLskiej; 

w)  dostę”no`ć terenu 23MN z drogi 1KDD. 

7. Dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej z usJugami w parterach oznaczonych 

na rysunku planu symbolem 1MN/U (powierzchnia 

okoJo 0,17 ha), 2MN/U (”owierzchnia okoJo 0,27 ha), 
3MN/U (”owierzchnia okoJo 0,27 ha), 4MN/U 

(”owierzchnia okoJo 0,20 ha) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z nieuciąwliwymi usJugami w parterach; 

b)  budynki gospodarcze i garawowe; 

c)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej za wyjątkiem linii na”owietrznych. 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 30% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% terenu; 

c)  budynki mieszkalne, mieszkalno ｦ usJugowe 
maksymalnie dwukondygnacyjne, budynki 

gospodarcze i garawowe jednokondygnacyjne; 

d)  wysoko`ć zabudowy dla budynków 
mieszkalnych, mieszkalno ｦ usJugowych 
maksymalnie 12 m; 

e)  wysoko`ć zabudowy dla budynków 
gospodarczych i garawowych maksymalnie 5 m; 

f)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

g)  dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia 
”oJaci dachowych 30° ｦ 45°, o kolorze 

zbliwonym do koloru tradycyjnej dachówki 
ceramicznej; 

h)  materiaJy ”okryciowe dachów: dachówki 
ceramiczne i betonowe, blachy ”Jaskie 
i profilowane; 

i)  zakazuje się stosowania blachy tra”ezowej, 
falistej oraz ｭsidinguｬ jako materiaJów 
wykoLczeniowych elewacji budynku; 

j)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów mieszkaniowo - 
usJugowych. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1MN/U z dróg 12KŚŚ, 
13KDD, 3KDL; 

b)  dostę”no`ć terenu 2MN/U z dróg 3KŚŚ, 4KŚŚ, 
3KDL; 

c)  dostę”no`ć terenu 3MN/U z dróg 1KŚL, 4KŚŚ; 

d)  dostę”no`ć terenu 4MN/U z drogi 6KDD, ciagu 

pieszo-jezdnego 3KPJ. 

8. Dla terenów zabudowy usJugowe– w zieleni 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Uz 

(powierzchnia okoJo 0,28 ha), 2Uz (powierzchnia 

okoJo 2,56 ha), 3Uz (powierzchnia okoJo 0,30 ha), 
4Uz (powierzchnia okoJo 2,51 ha), 5Uz (powierzchnia 

okoJo 1,06 ha), 6Uz (”owierzchnia okoJo 0,82 ha), 
7Uz (powierzchnia okoJo 1,68 ha), 8Uz (powierzchnia 

okoJo 2,05 ha) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

usJugowa w zieleni; 

2)  do”uszcza się: 

a)  lokalizację urządzeL związanych z ”rowadzoną 
usJugą; 

b)  lokalizację obiektów, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej za wyjątkiem linii 
napowietrznych. 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 75% terenu; 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

25% terenu; 

c)  budynki usJugowe maksymalnie 
czterokondygnacyjne, budynek usJugowy 
”oJowony w miejscu dominanty wysoko`ciowej 
D4 ｦ maksymalnie siedmiokondygnacyjny; 

d)  wysoko`ć zabudowy usJugowej maksymalnie 
16 m z dopuszczeniem dominanty  

D4 maksymalnie 30 m; 
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e)  linie zabudowy dla nowych budynków wedJug 
rysunku planu; 

f)  dachy wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 

dachowych 30° ｦ 45°, o kolorze zbliwonym do 
koloru tradycyjnej dachówki ceramicznej; 

g)  materiaJy ”okryciowe dachów: dachówki 
ceramiczne i betonowe, blachy ”Jaskie 
i profilowane; 

h)  zakazuje się stosowania blachy tra”ezowej, 
falistej oraz ｭsidinguｬ jako materiaJów 
wykoLczeniowych elewacji budynku; 

i)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

4)  szczególne warunki zagos”odarowania terenu 
oraz ograniczenia w uwytkowaniu: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę lub ”rzeniesienie 
istniejących sieci elektroenergetycznych; 

b)  nakazuje się za”ewnienie miejsc ”arkingowych 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 8; 

c)  nakazuje się realizację zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
gruntowych; 

d)  ”oziom haJasu jak dla terenów zabudowy 
związanej ze staJym lub czasowym pobytem 

dzieci i mJodziewy, terenów domów o”ieki 
s”oJecznej, terenów sz”itali w miastach; 

e)  zagos”odarowanie terenu 8Uz umowliwiające 
dostę”no`ć do terenu 1ś w oparciu o istniejące 
ciągi komunikacyjne; 

f)  zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych 

`ciennych i wolnostojących. 

5)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1Uz z ciągu ”ieszo-jezdnego 

8KPJ; 

b)  dostę”no`ć terenu 2Uz z dróg 23KŚŚ, 24KŚŚ, 
ciągu ”ieszo-jezdnego 7KPJ; 

c)  dostę”no`ć terenu 3Uz z drogi 23KDD; 

d)  dostę”no`ć terenu 4Uz z dróg 2KŚL, 14KŚŚ; 

e)  dostę”no`ć terenu 5Uz z drogi 2KDL; 

f)  dostę”no`ć terenu 6Uz z drogi 1KDL; 

g)  dostę”no`ć terenu 7Uz z drogi 1KDL; 

h)  dostę”no`ć terenu 8Uz z dróg 3KŚL, 8KŚŚ. 

9. Dla terenów zieleni urządzone– oznaczonych 

w rysunku planu symbolami 1ZP (”owierzchnia okoJo 
0,99 ha), 2ZP (”owierzchnia okoJo 0,19 ha), 3ZP 

(”owierzchnia okoJo 0,10 ha), 4ZP (powierzchnia 

okoJo 0,07 ha), 5ZP (powierzchnia okoJo 0,07 ha), 
6ZP (”owierzchnia okoJo 0,61 ha), 7ZP (powierzchnia 

okoJo 0,19 ha), 8ZP (”owierzchnia okoJo 0,08 ha), 
9ZP (”owierzchnia okoJo 0,17 ha), 10ZP 

(”owierzchnia okoJo 0,29 ha), 11ZP (powierzchnia 

okoJo 0,05 ha), 12ZP (”owierzchnia okoJo 0,50 ha), 
13ZP (”owierzchnia okoJo 6,33 ha), 14ZP 

(”owierzchnia okoJo 0,53 ha), 15ZP (powierzchnia 

okoJo 0,05 ha) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zieleL urządzona; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne - stawy, fontanny, 

”omniki, obiekty maJej architektury; 

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  do”uszcza się lokalizację dominanty oznaczonej 
na rysunku planu symbolem D1 o maksymalnej 

wysoko`ci obiektu 12 m; 

b)  do”uszcza się lokalizację ”laców zabaw dla 
dzieci, z wyJączeniem terenów 2źP, 3źP, 4źP, 
5ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 15ZP; 

c)  dopuszcza się udziaJ ”owierzchni 
utwardzonych, maksymalnie 30% powierzchni 

danego terenu. Z wyjątkiem terenu 6źP, gdzie 
do”uszcza się 50% ”owierzchni utwardzonej; 

d)  do”uszcza się lokalizowanie `ciewek 
rowerowych i ciągów ”ieszych; 

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów 
tymczasowych w terenach 4ZP, 5ZP, 6ZP, 

7ZP, 9ZP. 

4)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1źP z dróg 3KŚL, 1KŚŚ; 

b)  dostę”no`ć terenu 2źP z drogi 3KDL; 

c)  dostę”no`ć terenu 3źP z dróg 3KŚL, 2KŚŚ, 
3KDD; 

d)  dostę”no`ć terenu 4ZP z dróg 3KŚL, 3KŚŚ, 
4KDD; 

e)  dostę”no`ć terenu 5źP z dróg 1KŚL, 3KŚL, 
4KDD; 

f)  dostę”no`ć terenu 6źP z dróg 1KŚL, 3KŚL; 

g)  dostę”no`ć terenu 7źP z dróg 1KŚL, 14KŚŚ; 

h)  dostę”no`ć terenu 8źP z drogi 1KDL; 

i)  dostę”no`ć terenu 9źP z dróg 1KŚL, 2KDL; 

j)  dostę”no`ć terenu 10źP z dróg 2KŚL, 14KŚŚ; 

k)  dostę”no`ć terenu 11źP z dróg 14KŚŚ, 
15KDD; 

l)  dostę”no`ć terenu 12źP z dróg 15KŚŚ, 
16KDD, 20KDD; 

m)  dostę”no`ć terenu 13źP z dróg 1KŚL, 20KŚŚ, 
21KŚŚ, 22KŚŚ, 23KŚŚ, 24KŚŚ, ciągów 
pieszo-jezdnych 7KPJ, 8KPJ; 
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n)  dostę”no`ć terenu 14źP z dróg 20KŚŚ, 
21KŚŚ, 23KŚŚ, ciągu ”ieszo-jezdnego 7KPJ; 

o)  dostę”no`ć terenu 15źP z dróg 1KŚL, 14KŚŚ, 
20KDD. 

10. Dla terenów zieleni izolacy–ne– oznaczonych 

w rysunku planu symbolami 1ZI (”owierzchnia okoJo 
0,72 ha), 2ZI (”owierzchnia okoJo 0,10 ha),  
3ZI (”owierzchnia okoJo 0,10 ha), 4ZI (powierzchnia 

okoJo 0,45 ha) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zieleL 
o charakterze izolacyjnym; 

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  nakazuje się obsadzenie terenu zielenią wysoką 
od”orną na zanieczyszczenia komunikacyjne; 

b)  zakazuje się wszelkiej zabudowy kubaturowej; 

c)  do”uszcza się lokalizowanie `ciewek 
rowerowych i ciągów ”ieszych. 

3)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1źI, 2źI, 3źI z drogi 19KDD; 

b)  dostę”no`ć terenu 4źI z drogi 23KDD. 

11. Dla terenów zieleni nieurządzone– 
o znaczeniu ekologicznym oznaczonych w rysunku 

planu symbolami 1ZE (”owierzchnia okoJo 1,95 ha), 
2ZE (”owierzchnia okoJo 1,99 ha), 3ZE (powierzchnia 

okoJo 3,86 ha), 4ZE (powierzchnia okoJo 0,64 ha), 
5ZE (”owierzchnia okoJo 0,77 ha), 6ZE (powierzchnia 

okoJo 1,69 ha), 7ZE (”owierzchnia okoJo 0,03 ha), 
8ZE (”owierzchnia okoJo 0,04 ha), ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zieleL niska, 
Jąkowa, zadrzewienie intensywne w pasach 

przyulicznych i od strony zabudowy terenów 
sąsiednich; 

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  do”uszcza się utrzymanie istniejącego 
zadrzewienia w otoczeniu istniejącej zabudowy; 

b)  do”uszcza się lokalizację zbiorników wodnych; 

c)  zakazuje się wznoszenia nowej zabudowy 
kubaturowej. Śo”uszcza się utrzymanie 
zabudowy istniejącej bez ”rawa rozbudowy; 

d)  dopuszcza się lokalizowanie `ciewek 
rowerowych i ciągów ”ieszych; 

e)  do”uszcza się lokalizację obiektów maJej 
architektury sJuwących rekreacji 
i wypoczynkowi; 

f)  zakazuje się lokalizacji obiektów 
tymczasowych. 

3)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1źś z dróg 8KŚŚ, 9KŚŚ; 

b)  dostę”no`ć terenu 2źś z dróg 1KŚL, 8KŚŚ, 
9KDD; 

c)  dostę”no`ć terenu 3źś z drogi 1KDL; 

d)  dostę”no`ć terenu 4źś, 5źś, 6źś z drogi 

2KDL; 

e)  dostę”no`ć terenu 7źś z dróg 1KŚL, 9KŚŚ; 

f)  dostę”no`ć terenu 8źś z drogi 9KDD. 

12. Dla terenów wód otwartych oznaczonych 

w rysunku planu symbolami 1WS (”owierzchnia okoJo 
0,05 ha), 2WS (”owierzchnia okoJo 0,08 ha), 3WS 

(”owierzchnia okoJo 0,20 ha), 4WS (powierzchnia 

okoJo 0,03 ha) ustala się: 

1)  ”rzeznaczenie ”odstawowe terenów - wody 

otwarte; 

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  do”uszcza się urządzanie zbiorników 
retencyjnych na Potoku MiJka; 

b)  zakazuje się wykorzystania hodowlanego 
zbiorników retencyjnych na Potoku MiJka; 

c)  zakazuje się grodzenia terenów wód otwartych. 

13. Dla terenów infrastru—tury techniczne– ｦ 

elektroenergetyka oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1E (”owierzchnia okoJo 65,50 m²), 2E 

(”owierzchnia okoJo 43,80 m²), 3E (powierzchnia 

okoJo 23 m²), 4E (”owierzchnia okoJo 39 m²), 5E 

(”owierzchnia okoJo 37,90 m²), 6E (powierzchnia 

okoJo 89 m²), 7E (”owierzchnia okoJo 39,50 m²), 8E 

(”owierzchnia okoJo 42,00 m²), 9E (powierzchnia 

okoJo 35,0 m²), ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - stacja 

transformatorowa 15/0,4 kV; 

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  zakazuje się lokalizowania budynków i urządzeL 
nie związanych z funkcją ”odstawową; 

b)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 30% terenu; 

c)  do”uszcza się lokalizację budynków 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki, je`li styka się 
z innym budynkiem na sąsiedniej dziaJce lub 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki. 

3)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 

a)  dostę”no`ć terenu 1ś z dróg 3KŚL lub 8KŚŚ 
poprzez teren 9Uz; 

b)  dostę”no`ć terenów 2ś, 3ś z dróg 2KŚŚ lub 
1KDD poprzez teren 4MW; 
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c)  dostę”no`ć terenu 4ś z drogi 11KDD; 

d)  dostę”no`ć terenu 5ś z drogi 13KDD; 

e)  dostę”no`ć terenu 6ś z drogi 4KDD; 

f)  dostę”no`ć terenu 7ś z dróg 14KŚŚ lub 1KŚL 
poprzez teren 7ZP i 1Uc; 

g)  dostę”no`ć terenu 8ś z drogi 20KDD; 

h)  dostę”no`ć terenu 9ś z drogi 18KDD. 

14. Dla terenów infrastru—tury techniczne– ｦ 

cie”Jownictwo oznaczonej w rysunku planu symbolem 

1C (powierzchnia okoJo 351,50 m²) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - infrastruktura 

techniczna ｦ cie”Jownictwo; 

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  zakazuje się lokalizowania budynków i urządzeL 
nie związanych z funkcją ”odstawową; 

b)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 10% terenu; 

c)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie 8m; 

d)  do”uszcza się lokalizację budynków 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki lub 
w odlegJo`ci 1,5m od granicy dziaJki. 

3)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu - 

doste”no`ć terenu 1C z drogi 1KDD poprzez 

teren 4MW. 

15. Dla terenów infrastru—tury techniczne– - 

wodociągi oznaczonej w rysunku planu symbolem  

1W (”owierzchnia okoJo 99,30 m²) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe - rezerwa terenu 

”od awaryjne ujęcie wody; 

2)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna 30% terenu; 

b)  wysoko`ć zabudowy maksymalnie 8m; 

c)  zakazuje się lokalizowania budynków i urządzeL 
nie związanych z funkcją ”odstawową, 

d)  do”uszcza się lokalizację budynków 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki lub 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki. 

3)  zasady komunikacyjnej obsJugi terenu: 
doste”no`ć terenu 1W z drogi 1KDD poprzez 

teren 1ZP. 

16. Dla terenów u—Jadu —omuni—acy–nego 

ustala się: 

1)  1KDL ｦ droga lokalna (gJówna ulica dzielnicy) 
(”owierzchnia okoJo 2,95 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 25 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 6 m; 

c)  obustronny chodnik, kawdy o szeroko`ci 
minimalnej 1,5 m; 

d)  zastosowanie rozwiązaL technicznych 
umowliwiających zachowanie ciągJo`ci 
”rze”Jywu Potoku MiJka. 

2)  2KDL ｦ droga lokalna (gJówna ulica dzielnicy) 
(”owierzchnia okoJo 0,53 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 15 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 6 m; 

c)  w obszarze zabudowanym obustronny chodnik, 

kawdy o szeroko`ci minimalnej 1,5 m; 

d)  poza obszarem zabudowanym, co najmniej 

jednostronny chodnik o szeroko`ci 1,5 m; 

e)  zastosowanie rozwiązaL technicznych 
umowliwiających zachowanie ciągJo`ci 
”rze”Jywu Potoku MiJka. 

3)  3KDL ｦ droga lokalna (ul. Konfederacka) 

(”owierzchnia okoJo 1,11 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 20 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 6 m; 

c)  obustronny chodnik, kawdy o szeroko`ci 
minimalnej 1,5 m. 

4)  1KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 7KDD ｦ droga 

dojazdowa; 1 KŚŚ (”owierzchnia okoJo 0,28 
ha), 3KDD (powierzchni 0,33 ha), 4KDD 

(”owierzchnia okoJo 0,28 ha), 5KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,10 ha), 7KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,23 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 10 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 5 m; 

c)  chodnik jednostronny o szeroko`ci minimalnej 
1,5 m od strony terenu 4MW; 

d)  droga 1KŚŚ zakoLczona ”lacem manewrowym 
o wymiarach 20 m x 20 m i ”oJoweniu zgodnym 
z rysunkiem planu; 

e)  droga 5KŚŚ, 7KŚŚ zakoLczona ”lacem 
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m 

i ”oJoweniu zgodnym z rysunkiem planu. 

5)  2KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 

22KDD, 24KDD - droga dojazdowa; 2KDD 

(”owierzchnia okoJo 0,51 ha), 9KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,16 ha), 10KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,25 ha), 11KŚŚ 
(powierzchnia okoJo 0,24 ha), 12KDD 

(”owierzchnia okoJo 0,32 ha), 22KŚŚ 
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(”owierzchnia okoJo 0,29 ha), 24KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,67 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 12 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 5 m; 

c)  jednostronny chodnik o szeroko`ci minimalnej 
1,5 m; 

d)  zastosowanie rozwiązaL technicznych 

umowliwiających zachowanie ciągJo`ci 
”rze”Jywu Potoku MiJka; 

e)  droga 24KŚŚ zakoLczona ”lacem 
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m 

i ”oJoweniu zgodnym z rysunkiem planu. 

6)  6KDD - droga dojazdowa (ul. Pogodna) 

(”owierzchnia okoJo 0,60 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 10 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 6 m; 

c)  obustronny chodnik, kawdy o szeroko`ci 
minimalnej 1,5 m. 

7)  8KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 

21KDD ｦ droga dojazdowa; 8KDD 

(”owierzchnia okoJo 0,59 ha), 
15KŚŚ(”owierzchnia okoJo 0,33 ha), 16KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,27 ha), 17KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,20 ha), 18KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,16 ha), 21KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,12 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 10 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 5 m; 

c)  jednostronny chodnik o szeroko`ci minimalnej 
1,5 m; 

d)  droga 21 KŚŚ zakoLczona ”lacem 
manewrowym o wymiarach minimalnych  

20 m x 20 m i ”oJoweniu zgodnym z rysunkiem 

planu. 

8)  13KDD, 14KDD,19KDD, 23KDD ｦ droga 

dojazdowa; 13KŚŚ (”owierzchnia okoJo  
0,34 ha), 14KDD (powierzchnia okoJo 0,69 ha), 
19KDD (powierzchnia okoJo 0,60 ha), 23KŚŚ 
(”owierzchnia okoJo 0,53 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 15 m; 

b)  szeroko`ć jezdni 6 m; 

c)  obustronny chodnik, kawdy o szeroko`ci 
minimalnej 1,5 m. 

9)  20KDD ｦ droga dojazdowa (”owierzchnia okoJo 
1,30 ha): 

a)  szeroko`ć ”asa drogowego 20 m i 25 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

b)  szeroko`ć jezdni 6 m; 

c)  obustronny chodnik, kawdy o szeroko`ci 
minimalnej 1,5 m. 

10)  1KPJ ｦ 8KPJ ｦ ciąg ”ieszo-jezdny; 1KPJ 

(”owierzchnia okoJo 0,16 ha), 2KPJ 
(”owierzchnia okoJo 0,11 ha), 3KPJ 
(powierzchnia okoJo 0,09 ha), 4KPJ 
(”owierzchnia okoJo 0,12 ha), 5KPJ 
(”owierzchnia okoJo 0,12 ha), 6KPJ 
(”owierzchnia okoJo 0,18 ha), 7KPJ 
(”owierzchnia okoJo 0,05 ha), 8KPJ 
(powierzchnia okoJo 0,05 ha: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m; 

b)  ciąg 2KPJ zakoLczony ”lacem manewrowym 
o wymiarach 20 m x 20 m i ”oJoweniu zgodnym 
z rysunkiem planu; 

c)  zakazuje się lokalizowania miejsc ”arkingowych 
na terenie ciągów ”ieszo-jezdnych. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy —oLcowe i ”rze–`ciowe 

§ 13. Ustala się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów, 
dla których ”lan ”rzewiduje ”rzeznaczenie inne od 
dotychczasowego, do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z planem. Na terenach tych zakazuje się 
budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów 
sprzecznych z funkcją ”rzewidzianą w planie. 

§ 14. Stawki procentowe na podstawie, 

których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym jako jednorazową 
o”Jatę na rzecz gminy od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, będącego skutkiem wej`cia w wycie 
niniejszego planu ustala się na ”oziomie: 

1)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych w rysunku planu 

symbolem MN - 15%; 

2)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usJugami oznaczonych 
w rysunku planu symbolem MN/U oraz dla 

terenów zabudowy usJugowej i mieszkaniowej 

oznaczonych w rysunku planu symbolem MN/U 

- 15%; 

3)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczonych w rysunku planu 

symbolem MW - 15%; 

4)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usJugami w parterach 

oznaczonych w rysunku planu symbolem 

MW/U - 15%; 

5)  dla terenów zabudowy usJugowej  
(usJugi centrum dzielnicy) oznaczonych 
w rysunku planu symbolem Uc i terenów 
zabudowy usJugowej oznaczonych w rysunku 

planu symbolem U oraz terenów usJug  
w zieleni oznaczonych rysunku planu symbolem 

Uz - 30%; 
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6)  dla ”ozostaJych terenów - 5%. 

§ 15. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JarosJawia. 

§ 16. Traci moc UchwaJa Nr 761/LXIII/10 Rady 

Miasta JarosJawia z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obszaru "Za Parkiem" w JarosJawiu. 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta JarosJawia 

 

Janusz Szkodny 
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źaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr 821/LXVIII/10 

Rady Miasta JarosJawia 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru ｭźa Par—iemｬ w JarosJawiu 

 
Ilekroć w niniejszym rozstrzygnięciu jest  

mowa o: 

 ｭ”rojekcie ”lanuｬ, nalewy ”rzez to rozumieć 
projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru ｭźa Parkiemｬ  
w JarosJawiu, 

 ｭstudiumｬ, nalewy ”rzez to rozumieć Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia, 

 ｭustawieｬ, nalewy ”rzez to rozumieć ustawę  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.) Rada Miasta JarosJawia ”rzyjmuje nastę”ujące 
rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru ｭźa Parkiemｬ w JarosJawiu 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 20 marca 
2008 r. do 10 kwietnia 2008 r. 

1. Uwaga nr 4 ｦ zJowona 02.04.2008 r. ”rzez 

MieczysJawa Bili— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na objęcie ”lanem miejscowym 
dziaJek 990/2, 990/4, 991, 

2. braku zgody na ustalenie funkcji zabudowy 

wielorodzinnej, usJugowej i drogowej na 

dziaJkach 990/2, 990/4, 991. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie  
pkt 1. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Obszar o”racowania m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ zostaJ okre`lony w uchwale Rady Miasta 

JarosJawia Nr 618/LIII/06 z dn. 27.II.2006 r.  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/06 

obejmującego teren ”oJowony na ”óJnoc od Parku 
Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino ograniczony 
od zachodu ul. GrodziszczaLską, od ”óJnocy 
”rojektowaną drogą obwodową, od wschodu  
ul. PeJkiLską i Kruhel PeJkiLski. źmiana granic 
o”racowania ”lanu mowliwa jest tylko w trybie ”odjęcia 

od”owiedniej uchwaJy ”rzez Radę Miasta. Podjęcie 
takiej uchwaJy jest jednoznaczne z roz”oczęciem 
nowego toku formalno-”rawnego s”orządzania ”lanu 
miejscowego. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1. 

2. Uwaga nr 5 ｦ zJowona 03.04.2008 r. przez 

Annę źabramny i Adama źabramny 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na wJączenie w obszar opracowania 

”lanu dziaJki 481, 

2. braku zgody na ”rzeznaczenie fragmentów 
dziaJki 481 ”od drogi ”ubliczne. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie  
pkt 1. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Obszar opracowania m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ zostaJ okre`lony w uchwale Rady Miasta 

Nr 618/LIII/06 z dn. 27.II.2006 r.  

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/06 

obejmującego teren ”oJowony na ”óJnoc od Parku 
Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino ograniczony 
od zachodu ul. GrodziszczaLską, od ”óJnocy 
”rojektowaną drogą obwodową, od wschodu  
ul. PeJkiLską i Kruhel PeJkiLski. źmiana granic 
o”racowania ”lanu mowliwa jest tylko w trybie ”odjęcia 
od”owiedniej uchwaJy ”rzez Radę Miasta. Podjęcie 
takiej uchwaJy jest jednoznaczne z roz”oczęciem 
nowego toku formalno-”rawnego s”orządzania ”lanu 
miejscowego. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1. 

3. Uwaga nr 6 ｦ zJowona 07.04.2008 r. ”rzez 

Antoniego Mącz—a 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na zabudowę wysoko`ciową, usJugi 
centralne i ”arki na dziaJce 911, 

2. wąt”liwo`ci, co do funkcji drogowej na dziaJce 
974. 
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Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na dziaJce 911, w ”o”rawionym ”lanie, zostaje 
utrzymana funkcja zabudowy usJug centrum. Od strony 
wschodniej fragment dziaJki (”as szeroko`ci ok. 2,8 m) 
wchodzi w pas drogi 14KDD (ul. Pogodna). Na terenie 

dziaJki znajduje się fragment terenu ”rzeznaczonego 

”od stację transformatorową (7ś). Funkcja usJugowa  
w centrum dzielnicy ｭźa Parkiemｬ jest uzasadniona 
”olityką ”rzestrzenną miasta JarosJawia wyrawoną  
w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Na dziaJce 974 zostaje utrzymana funkcja 

drogowa w czę`ci ”óJnocnej i zabudowa wielorodzinna 
w czę`ci ”oJudniowej. Takie rozmieszczenie funkcji 
wynika z logicznego uzu”eJnienia funkcji otaczających 
dziaJkę nr 974. Śroga 12KKŚ jest kontynuacją drogi 
3KDD po zachodniej stronie drogi 3KDL  

(ul. Konfederacka i jej ”rzedJuwenie). źa` szeroko`ć 
terenu 3MW od strony drogi 3KŚL wynika z ”rzejęcia 
szeroko`ci od terenu 5MW ”oJowonego ”o wschodniej 
stronie drogi 3KDL. 

Uzasadnienie prawne: 

Utrzymanie wymienionych wywej funkcji na 
dziaJkach 911 i 974 wynika z ustaleL studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa  
nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta JarosJawia z dn. 
23.IV.2001r.), z których wynika, we na wymienionych 
dziaJkach ”rzyjęta zostaje strefa funkcji mieszkaniowo-

usJugowo-`ródmiejskich MS3, dla której ”rzyjmuje się 
zabudowę o równych sto”niach intensywno`ci (w tym 
równiew wysoką), o charakterze miejskim (§9, ust. 6). 
W §9, ust. 6, ”kt 5 jest mowa o w”rowadzaniu  
w strefie MS3 nowej zabudowy wielorodzinnej. Nalewy 
nadmienić, we tereny 1MW, 2MW i 3MW to jedyne 
”otencjalne rezerwy terenów zabudowy wielorodzinnej 
miasta JarosJawia. Studium mówi równiew w § 9 ust. 6 
”kt. 1 o ksztaJtowaniu funkcji usJugowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem o`rodka usJugowego. 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) ustalenia 
studium są wiąwące dla m.”.z.”. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

4. Uwaga nr 11 ｦ zJowona 08.04.2008 r. przez 

Bowenę Panicze— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. w”rowadzenia na dziaJce 469/2 funkcji: zajazd  
z restauracją i terenem rekreacyjnym, stację 
”aliw i salon samochodowy oraz ”rzesunięcie 
ekranów duwiękoszczelnych ”oza wymienione 
inwestycje, 

2. w”rowadzenia na dziaJce 463 zabudowy 
jednorodzinnej lub hotel z supersamem, 

3. w”rowadzenia na dziaJce 679 zabudowy 
jednorodzinnej lub hotel z supersamem. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie  
pkt 1 i 3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

ŚziaJka 469/2 ”oJowona jest w znacznej czę`ci  
w strefach ograniczonego uwytkowania wynikającego  
z bez”o`redniego sąsiedztwa drogi klasy gJównej ruchu 
”rzy`”ieszonego (obwodnicy JarosJawia). W czę`ci 

dziaJki zostaJa wyznaczona funkcja zabudowy 
jednorodzinnej 16MN oraz inne funkcje to: 1ZI, 2ZI, 

3ZI, 19KDD i 15KDD. 

Cechy geometryczne dziaJki 679 (wąska, 
wydJuwona dziaJka o nieregularnym ksztaJcie, 
osiągająca w najszerszym miejscu szeroko`ć 7 m) nie 
od”owiadają ”otrzebom wnioskowanych funkcji, czyli 
zabudowie mieszkaniowej, hotelowej lub supersamowi. 

Uzasadnienie prawne: 

Strefy ograniczonego uwytkowania zostaJy 
wyznaczone ”rzez Generalną Śyrekcję Śróg Krajowych 
i Autostrad w ”i`mie GŚŚKiA-O/Rz.6s/439/63/2006  

z dnia 10.07.2006 r. 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001r.) ustala w bez”o`rednim sąsiedztwie 
obwodnicy w”rowadzenie ”asów zieleni czę`ciowo 
urządzonej źś. źa` art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) mówi  
o wiąwącym dla ”lanów miejscowych charakterze 
ustaleL studium. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 3. 

5. Uwaga nr 12 ｦ zJowona 08.04.2008 r. ”rzez 

BronisJawę Michalczy— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

- usunięcia funkcji drogi ”ublicznej z dziaJki 951 
lub szybkie wyku”ienie dziaJki. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na dziaJce 951 zlokalizowano ulicę dojazdową, 
będącą kontynuacją juw istniejącej drogi ”oJowonej na 
dziaJce 953. Ulica zlokalizowana na dziaJce 951  
(w poprawionym planie oznaczona symbolem 13KDD) 

stanowi jedyny dojazd do przyszJych dziaJek 
budowlanych wydzielanych w terenie zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej (w poprawionym 

”rojekcie ”lanu 1MN) i gJówny dojazd do terenu usJug 
(w ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu 2Uc). W ”óJnocnej 
czę`ci dziaJki 951 zlokalizowano tereny usJug  
(w poprawionym projekcie planu 2Uc), co wynika  

z ”olityki ”rzestrzennej miasta JarosJawia za”isanej  
w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Uzasadnienie prawne: 

Lokalizacja funkcji usJugowej w centrum obszaru 
ｭźa Parkiemｬ wynika z ustaleL studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
JarosJawia ”rzyjętego uchwaJą RM Nr 442/XXXI/2001 
z dnia 23.IV.2001 r. 

źgodnie z konieczno`cią ustalenia w m.”.z.”. 
zasad rozbudowy i budowy systemu komunikacji  

(art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym) na dziaJce  
951 zlokalizowano ulicę dojazdową za”ewniającą 
bez”o`redni dostę” do drogi ”ublicznej dziaJkom 
”oJowonym w terenach 2Uc i 1MN (zgodnie z art. 4  
ust. 3a ustawy z dnia 21.VIII.1997 r. o gospodarce 

nieruchomo`ciami (Śz. U. z 2004 r. Nr 261, ”oz. 2603 
ze zm.). 

Wyku” nieruchomo`ci nastą”i zgodnie z art. 36 
ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

 Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

6. Uwaga nr 13 ｦ zJowona 10.04.2008 r. ”rzez 

Adama Lasek i Daniela Lasek 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 brak zgody na ”o”rowadzenie ”rzez dziaJkę  
nr 914 drogi 98KŚL, która mowe zostać 
odsunięta od dziaJki o 50 m.. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne 

Na dziaJce 914 zlokalizowano drogę ”ubliczną 
klasy lokalnej (gJówną ulicę) obszaru ｭźa Parkiemｬ  
o kierunku wschód-zachód, Jączącą ul. Kruhel PeJkiLski 
z ul. GrodziszczaLską. Istniejący system komunikacyjny 
nie ”osiada ”oJączenia wymienionych wywej ulic drogą 
o wywszych ”arametrach technicznych, a ”rzyszJy 
rozwój dzielnicy wymaga takiego ”oJączenia. 

Uzasadnienie prawne: 

Lokalizacja gJównej drogi obszaru ｭźa Parkiemｬ 
o przebiegu wschód-zachód zostaJa wskazana  
w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.). 
Ustalenia studium są wiąwące dla m.”.z.”. zgodnie  
z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1. 

7. Uwaga nr 14 ｦ zJowona 11.04.2008 r. ”rzez 

śwę SJowiLs—ą wraz ze ws”óJwJa`cicielkami dziaJki 
Katarzyną S—rzy”e—, Agniesz—a Wacni— i Renatą 
SJotwiLs—ą 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 brak zgody na ”o”rowadzenie drogi na dziaJce 
969. źgoda na od”Jatne odstą”ienie czę`ci 
dziaJki na ”oszerzenie ul. Pogodnej. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne 

Śroga zlokalizowana na dziaJce 969 jest 
”rzedJuweniem ulicy ”oJowonej na dziaJce 971  
i oddzielającej teren zabudowy jednorodzinnej od 
wielorodzinnej. Równocze`nie droga zlokalizowana na 
dziaJce 969 Jączy ul. Konfederacką z ul. Pogodną. 

Uzasadnienie prawne: 

Lokalizacja równych ty”ów zabudowy oraz 
od”owiadającego im systemu komunikacji jest zgodna  
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

8. Uwaga nr 17 ｦ zJowona 14.04.2008 r. ”rzez 

Zbigniewa Tynek 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 uwzględnienia rozbudowy domu na dziaJkach 
631/6 i 630/2. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

W ”o”rawionym ”rojekcie m.”.z.”. na dziaJkach 
631/6 i 630/2 ”ozostaje funkcja zieleni czę`ciowo 
urządzonej oznaczona symbolem 6źś. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na dziaJkach 631/6 i 630/2 nie wyznaczono 
terenów zabudowy jednorodzinnej. ŚziaJki ”oJowone są 
w bez”o`rednim sąsiedztwie ”rojektowanej obwodnicy 
i ul. GrodziszczaLskiej. Wyznaczenie funkcji 
mieszkaniowej na wymienionych dziaJkach znacznie 
”rzewęziJoby korytarz ekologiczny, który tworzy dolina 
”otoku MiJka oraz nie dawaJoby mowliwo`ci 
za”ewnienia wJa`ciwych warunków zamieszkania. 

Uzasadnienie prawne: 

Obszar zajęty ”od ”rojektowaną obwodnicę 
miasta JarosJawia w ciągu drogi krajowej nr 4 
Jędrzychowice-Korczowa jest zgodny z decyzją  
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o ustalenie warunków zabudowy i zagos”odarowania 
terenu Nr UA-7331/280/00-03 z dnia 30.12.2003 r. 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) 
wskazuje, we wyznaczony w dolinie ”otoku MiJka teren 
zabudowy mieszkaniowej nie ”rzylega bez”o`rednio do 
węzJa drogowego obwodnicy i ul. GrodziszczaLskiej. 
źatem rozwiązanie ”rzyjęte w ”rojekcie m.”.z.”. jest 
zgodne ze studium. Ustalenia studium są wiąwące dla 
m.p.z.p. zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

9. Uwaga nr 19 ｦ zJowona 15.04.2008 r. ”rzez 

Jadwigę Ostafi–czu— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na funkcję ”aa zieleni  
i budownictwo uwyteczno`ci ”ublicznej na 
dziaJce 937. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Uwaga dotyczy dziaJki ”oJowonej w dolinie 
Potoku MiJka. W ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, ciek ”Jynie 
bez”o`rednio ”rzy ul. GrodziszczaLskiej. Na wschód od 
koryta znajduje się jego terasa zalewowa, a nastę”nie 
stok. W”rowadzenie zabudowy we wschodniej czę`ci 
dziaJki 937 wiązaJoby się z zabudowywaniem terasy 
zalewowej. Grozi to okresowym zalewaniem terenu 

oraz zawęweniem doliny ”otoku wyJącznie do koryta 
rzecznego. W tej sytuacji obszar doliny nie mógJby 
”eJnić funkcji korytarza ekologicznego. 

W poprawionym projekcie m.p.z.p. na obszarze 

dziaJki 937 ”ozostają funkcje zieleni czę`ciowo 
urządzonej (3źś) i zabudowy usJugowej w zieleni (7Uz). 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) wskazuje w ”oJudniowej czę`ci doliny 
potoku MiJka, na wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, 
strefę źś ｦ terenów zieleni tworzących zasadniczą 
czę`ć systemu ekologicznego, ”eJniących równiew 
funkcje izolacyjne, ochronne i wypoczynkowe.  

W ”rojekcie m.”.z.”. nie w”rowadza się funkcji 
zabudowy tam, gdzie zakazuje tego studium. Ustalenia 

m.”.z.”. muszą być zgodne ze studium ｦ art. 9 ustawy 

z dnia 23.IV.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

z ”óun. zm.). 

Odszkodowania lub wyku”y nieruchomo`ci 
związane z uchwaleniem m.”.z.”. regulowane będą 
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23.IV.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona. 

10. Uwaga nr 20 ｦ zJowona 15.04.2008 r. ”rzez 

Andrzeja Ostafijczuk 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na funkcję zieleL na dziaJce 941. 
Proponowana funkcja to zabudowa 

mieszkaniowa. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Uwaga dotyczy dziaJki ”oJowonej w dolinie 
Potoku MiJka. W ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, ciek ”Jynie 
bez”o`redni ”rzy ul. GrodziszczaLskiej. Na wschód od 
koryta znajduje się jego terasa zalewowa, a nastę”nie 
stok. Wprowadzenie zabudowy we wschodniej czę`ci 
dziaJki wiązaJoby się z zabudowywaniem terasy 
zalewowej. Grozi to okresowym zalewaniem terenu 

oraz zawęweniem doliny ”otoku wyJącznie do koryta 
rzecznego. W tej sytuacji obszar doliny nie mógJby 
”eJnić funkcji korytarza ekologicznego. 

W poprawionym projekcie m.p.z.p. na obszarze 

dziaJki 941 ”ozostają funkcje zieleni czę`ciowo 
urządzonej (3źś) i zabudowy usJugowej w zieleni (7Uz). 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) wskazuje w ”oJudniowej czę`ci doliny 
”otoku MiJka, na wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, 
strefę źś ｦ terenów zieleni tworzących zasadniczą 
czę`ć systemu ekologicznego, ”eJniących równiew 
funkcje izolacyjne, ochronne i wypoczynkowe.  

W ”rojekcie m.”.z.”. nie w”rowadza się funkcji 
zabudowy tam, gdzie zakazuje tego studium. Ustalenia 

m.”.z.”. muszą być zgodne ze studium ｦ art. 9 ustawy 

z dnia 23.IV.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717  

z ”óun. zm.). 

Odszkodowania lub wyku”y nieruchomo`ci 
związane z uchwaleniem m.”.z.”. regulowane będą 
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23.IV.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, ”oz. 717z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

11. Uwaga nr 24 ｦ zJowona 16.04.2008 r. ”rzez 

Iuc–ę Wó–ci— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. brak zgody na funkcję usJugową na dziaJce 909, 
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2. brak zgody na lokalizację budownictwa 
wielorodzinnego i wysokiego ”omiędzy 
istniejącymi domami jednorodzinnymi, 

3. proponowany rodzaj zabudowy mieszkaniowej 

dla dzielnicy Za Parkiem to zabudowa 

jednorodzinna, 

4. wąt”liwo`ci, co do liczby dróg i ”arkingów 
wyznaczonych w projekcie planu, 

5. ”ro`ba o odrzucenie w caJo`ci ”rojektu m.”.z.”. 
obszaru ｭźa Parkiemｬ. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1-5. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

ŚziaJka 909 ”oJowona jest w `rodku dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ. źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz wspomagające centrum miasta. 

W poprawionym projekcie m.p.z.p. zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona symbolami  

13 - 17MW zostaJa zlikwidowana i zamieniona na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Parkingi 
centralne publiczne oznaczone symbolami 95KDX  

i 96KŚX równiew zostaJy zlikwidowane. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa 
442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1-5. 

12. Uwaga nr 25 ｦ zJowona 16.04.2008 r. ”rzez 

Irenę Wó–ci— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. brak zgody na funkcję usJugową na dziaJce 909, 

2. braku zgody na lokalizację budownictwa 
wielorodzinnego i wysokiego ”omiędzy 
istniejącymi domami jednorodzinnymi, 

3. proponowany rodzaj zabudowy mieszkaniowej 

dla dzielnicy Za Parkiem to zabudowa 

jednorodzinna, 

4. wąt”liwo`ci, co do liczby dróg i ”arkingów 
wyznaczonych w projekcie planu, 

5. ”ro`ba o odrzucenie w caJo`ci ”rojektu m.”.z.”. 
obszaru ｭźa Parkiemｬ. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1-5. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

ŚziaJka 909 ”oJowona jest w `rodku dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ. źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 

centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 

W poprawionym projekcie m.p.z.p. zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona symbolami  

13-17MW zostaJa zlikwidowana i zamieniona na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Parkingi 
centralne publiczne oznaczone symbolami 95KDX 

 i 96KŚX równiew zostaJy zlikwidowane. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa 
442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1-5. 

13. Uwaga nr 26 ｦ zJowona 16.04.2008 r. ”rzez 

źofię Furta— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na funkcję zieleL na dziaJce 934. 
Proponowana funkcja to zabudowa 

jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Uwaga dotyczy dziaJki ”oJowonej w dolinie 
Potoku MiJka. W ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, ciek ”Jynie 
bez”o`redni ”rzy ul. GrodziszczaLskiej. Na wschód od 
koryta znajduje się jego terasa zalewowa, a nastę”nie 
stok. W”rowadzenie zabudowy we wschodniej czę`ci 
dziaJki wiązaJoby się z zabudowywaniem terasy 
zalewowej. Grozi to okresowym zalewaniem terenu 

oraz zawęweniem doliny ”otoku wyJącznie do koryta 
rzecznego. W tej sytuacji obszar doliny nie mógJby 
”eJnić funkcji korytarza ekologicznego. 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje w ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku MiJka, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, strefę źś ｦ terenów 
zieleni tworzących zasadniczą czę`ć systemu 
ekologicznego, ”eJniących równiew funkcje izolacyjne, 
ochronne i wypoczynkowe. 
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Ustalenie zakazu zabudowy na dziaJce 934 jest 

zgodne z za”isami studium uwarunkowaL i kierunków 
miasta JarosJawia (uchwaJa 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

14. Uwaga nr 31 ｦ zJowona 18.04.2008 r. ”rzez 

Halinę Gąsiewicz i Iuc–ę Gąsiewicz 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na drogę o szeroko`ci 12 m 
dzielącą dziaJki 1441/1 i 1442 na dwie czę`ci, 

2. braku zgody na poszerzenie ul. Pogodnej, 

3. propozycja zmiany funkcji z mieszkaniowej na 

usJugi komercyjne i zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą, 

4. propozycja przeznaczenia czę`ci dziaJki 931 na 
zabudowę jednorodzinną. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie pkt 1-2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 3-4. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia w zakresie ”kt 3: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wnoszący uwagę ”rosiJy o w”rowadzenie 

funkcji usJugowej w zachodniej czę`ci dziaJek 1441/1  

i 1442. W tej sytuacji teren usJugowy byJby 
oddalony od tras gJównego ukJadu komunikacyjnego 
(ul. Pogodna), co czyniJoby go gorzej dostę”nym. 
Równocze`nie taka lokalizacja mogJaby generować 
nadmierny ruch klientów w gJębi osiedla 
mieszkaniowego. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia m.”.z.”. muszą być zgodne z art. 1 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu 

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

 Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.), co oznacza zgodno`ć  
z wymaganiami Jadu ”rzestrzennego. W”rowadzanie 
funkcji usJugowej w oddaleniu od gJównych dróg,  
w gJębi terenu o funkcji mieszkaniowej jest 
naruszeniem Jadu funkcjonalnego. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia w zakresie ”kt 4: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Uwaga dotyczy dziaJki ”oJowonej w dolinie 
Potoku MiJka. W ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, ciek ”Jynie 
bez”o`redni ”rzy ul. GrodziszczaLskiej. Na wschód od 
koryta znajduje się jego terasa zalewowa, a nastę”nie 

stok. W”rowadzenie zabudowy we wschodniej czę`ci 
dziaJki wiązaJoby się z zabudowywaniem terasy 
zalewowej. Grozi to okresowym zalewaniem terenu 

oraz zawęweniem doliny ”otoku wyJącznie do koryta 
rzecznego. W tej sytuacji obszar doliny nie mógJby 
”eJnić funkcji korytarza ekologicznego. 

W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu na dziaJce 931 
”ozostaje funkcja zieleni czę`ciowo urządzonej (3źś). 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje w ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku MiJka, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, strefę źś ｦ terenów 
zieleni tworzących zasadniczą czę`ć systemu 
ekologicznego, ”eJniących równiew funkcje izolacyjne, 
ochronne i wypoczynkowe. 

Ustalenie zakazu zabudowy na dziaJce 931 jest 
zgodne z za”isami studium uwarunkowaL i kierunków 
miasta JarosJawia (uchwaJa 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 3 i 4. 

15. Uwaga nr 40 ｦ zJowona 21.04.2008 r. ”rzez 

Iwonę Burda i Ryszarda Burda 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na wyznaczenie funkcji usJugowej 
na dziaJce 667. Pro”ozycja wyznaczenia funkcji 
zabudowy jednorodzinnej. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

ŚziaJka 667 ”oJowona jest w `rodku dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ. źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia w 
`rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
W związku z tym, na dziaJce 667 (na caJej ”owierzchni) 
w ”o”rawionym ”lanie ”ozostaje funkcja usJug centrum 
1Uc. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa 
442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.). Zgodnie z art. 9 

ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) ustalenia m.”.z.”. muszą 
być zgodne z ustaleniami studium. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

16. Uwaga nr 41 ｦ zJowona 21.04.2008 r. przez 

Anastaz–ę Iwan 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na wyznaczenie na dziaJkach 942 

 i 943 funkcji usJug (51Uź), zieleni (86źPŚ)  
i `ciewek rowerowych, 
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2. ”ro”onowana funkcja na dziaJkach 942 i 943 to 
budownictwo jednorodzinne z zachowaniem 

istniejących u”raw sadowniczych. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Uwaga dotyczy dziaJki ”oJowonej w dolinie 
Potoku MiJka. W ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, ciek ”Jynie 

bez”o`redni ”rzy ul. GrodziszczaLskiej. Na wschód od 
koryta znajduje się jego terasa zalewowa, a nastę”nie 
stok. W”rowadzenie zabudowy we wschodniej czę`ci 
dziaJki wiązaJoby się z zabudowywaniem terasy 
zalewowej. Grozi to okresowym zalewaniem terenu 

oraz zawęweniem doliny ”otoku wyJącznie do koryta 
rzecznego. W tej sytuacji obszar doliny nie mógJby 
”eJnić funkcji korytarza ekologicznego. 

W związku z ”owywszym, zakazuje się 
zabudowywania dziaJek 942 i 943 bez”o`rednio  
w dolinie Potoku MiJka. W ”rojekcie ”lanu nie 

w”rowadza się funkcji rolniczych, w tym u”raw 
sadowniczych, gdyw byJoby to niezgodne z ustaleniami 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia. Funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zostaje utrzymana  

w ”óJnocno-wschodniej czę`ci dziaJek 942 i 943. 

W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu zostają 
utrzymane dotychczasowe funkcje, oznaczone nowymi 

symbolami 3ZE, 7Uz, 1KDL, 1MN. 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje w ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku MiJka, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, strefę źś ｦ terenów 
zieleni tworzących zasadniczą czę`ć systemu 
ekologicznego, ”eJniących równiew funkcje izolacyjne, 
ochronne i wypoczynkowe. 

Ustalenie zakazu zabudowy na dziaJkach 942  
i 943 jest zgodne z za”isami studium uwarunkowaL  
i kierunków miasta JarosJawia (uchwaJa 
442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.). Zgodnie z art. 9 

ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) ustalenia m.”.z.”. muszą 
być zgodne z ustaleniami studium. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

17. Uwaga nr 43 ｦ zJowona 21.04.2008 r. ”rzez 

Józefa Wysoc—iego 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na odcinek drogi 99KDL 

”rzebiegający ”rzez dziaJki 652 i 659, 

2. braku zgody na wyznaczenie funkcji zieleni  

w terenach ”rzylegających do  

ul. GrodziszczaLskiej, ”ro”onowana tutaj funkcja 
to zabudowa jednorodzinna, 

3. ”ro”ozycja ”rze”rojektowania gJównej drogi tak, 

by biegJa ”rzez dziaJkę 924, a nie ”rzez dziaJkę 
923. Brak zgody na wyznaczenie szeroko`ci 
drogi 30 m. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1-3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Śroga 99KŚL ”rzebiegająca ”rzez dziaJki 652  
i 659 zostaJa zwęwona do 15 m szeroko`ci (”o 
zmianach droga 2KDL). 

Przebieg wymienionej wywej drogi wskazany 
zostaJ w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia. 

Szeroko`ć gJównej drogi biegnącej ”rzez 

centrum dzielnicy 98KDL (po zmianach 1KDL) zostaje 

zmniejszona do 25 m. 

W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu na dziaJkach 
ustalono nastę”ujące funkcje: 

- dziaJka 652 ｦ 4ZE, 2KDL, 

- dziaJka 659 ｦ 3ZE, 2KDL, 9ZP, 5Uz, 

- dziaJka 923 ｦ 8ZP, 6Uz, 9ZP, 1KDL. 

Uzasadnienie prawne: 

Przebieg gJównych dróg dzielnicy oraz ”oJowenie 
centrum zostaJy ustalone w studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia. Ustalenia ”rojektu 
m.”.z.”. są zgodne ze studium, stosownie do art. 9 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1-3. 

18. Uwaga nr 44 ｦ zJowona 21.04.2008 r. ”rzez 

Śorotę Kozubal i Grzegorza Kozubal 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na wyznaczenie funkcji zabudowy 

wysokiej i dróg na dziaJkach 478, 479, 489, 
1036; na dziaJkach 478 i 479 wJa`ciciel ”lanuje 
u”rawę orzecha wJoskiego, a na dziaJce 489 
szkóJkę krzewów ozdobnych, 

2. ”ro”onowana funkcja dla dziaJki 1036 to 
zabudowa jednorodzinna z usJugami handlu 
(s”rzedaw sadzonek). 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie  
pkt 1. 
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Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Usunięto tereny zabudowy wielorodzinnej  

w obszarze ”oJowonym na ”óJnoc od 98KŚL (”o 
zmianach 1KDL). W obszarze opracowania planu nie 

”rzewiduje się terenów u”raw ”olowych. 
W”rowadzenie takiej funkcji byJoby s”rzeczne  
z ”olityką ”rzestrzenna miasta wyrawoną w studium 
uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta JarosJawia. W dzielnicy ｭźa 
Parkiemｬ, zgodnie ze studium, wiodącymi funkcjami 
”owinny być mieszkalnictwo i usJugi. 

W ”o”rawionym ”rojekcie studium zostają 
wprowadzone funkcje: 

- na dziaJce 478 ｦ 15KDD, 16MN, 14KDD, 

- na dziaJce 479 ｦ 15KDD, 18MN, 20KDD, 

20MN, 17ZP, 

- na dziaJce 489 ｦ 14KDD, 14MN, 

- na dziaJce 1036 ｦ 6KDD, 3KPJ, 4MN/U. 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
nie przewiduje w obszarze opracowania planu 

lokalizowania funkcji rolniczej. Wprowadzanie takiej 

funkcji byJoby niezgodne ze studium. źgodnie z art. 9 
ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) ustalenia m.”.z.”. muszą 
być zgodne z ustaleniami studium. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1. 

19. Uwaga nr 46 ｦ zJowona 21.04.2008 r. ”rzez 

Śanutę Bartni— i Henry—a Bartni— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na wyznaczanie na dziaJce 1002 
funkcji drogowej i placu manewrowego, 

2. braku zgody na wyznaczanie na dziaJkach 988, 
989 funkcji drogowej i placu manewrowego 

3. ”rojektowanie drogi gJównej ”rzelotowej  
w kierunku wschód-zachód jest bezuwyteczne. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie pkt 1. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie  
pkt 2 i 3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu na dziaJkach 
988, 989/1 989/2 ”ozostają funkcje dotychczasowe. 
Ich nowe oznaczenia to: 

- na dziaJce 988 ｦ 1KDL, 1U, 

- na dziaJce 989/1 ｦ 1KDL, 1U, 

- na dziaJce 989/2 ｦ 1U. 

Przebieg gJównej ulicy o kierunku wschód-

zachód, Jączącej ulice Kruhel PeJkiLski  
i GrodziszczaLska oraz lokalizacja centrum dzielnicy są 
zgodne z ”olityką ”rzestrzenną ”rzyjętą w studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 

”rzestrzennego miasta JarosJawia. 

Uzasadnienie prawne: 

Lokalizacja gJównej ulicy dzielnicy, o ”rzebiegu 
wschód-zachód oraz lokalizacja centrum dzielnicy są 
zgodne z ustaleniami studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
JarosJawia (uchwaJa 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.). Konieczno`ć takiej zgodno`ci wynika  
z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w zakresie  

pkt 2 i 3. 

20. Uwaga nr 56 ｦ zJowona 22.04.2008 r. ”rzez 

Teresę Chmielows—ą 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. zgody na s”rzedaw dziaJki 668 ”o cenach 
rynkowych, 

2. ”ro”ozycja w”rowadzenia na dziaJce 668 funkcji 
zabudowy jednorodzinnej. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na dziaJce 668 nie zostaJa w”rowadzona funkcja 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze względu na 
s”rzeczno`ć takiej funkcji z ustaleniami studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia. Na terenie 
wnioskowanej dziaJki studium ”rzewiduje obszar usJug 
ogólnomiejskich ｦ o swobodnej lokalizacji oraz strefę 
zieleni tworzącej system ciągów ekologicznych  
w mie`cie. 

W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu na dziaJce 668 
ustalono funkcję zieleni nieurządzonej o znaczeniu 
ekologicznym, oznaczonej symbolem 3ZE i drogi 

lokalnej 2KDL. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia m.”.z.”. muszą być zgodne  
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego ｦ zgodnie z art. 9 

ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. zm.). Wyku”y nieruchomo`ci 
lub ich czę`ci ”o uchwaleniu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ będą odbywać się zgodnie z art. 36 
wymienionej wywej ustawy. 
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Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

21. Uwaga nr 58 ｦ zJowona 22.04.2008 r. ”rzez 

Andrze–a Matre–e—, Martę Matre–e— i Agatę Matre–e— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na zabudowę wielorodzinną i drogi 
na obszarze oznaczonym w projekcie m.p.z.p. 

obszaru ｭźa Parkiemｬ symbolem 17MW, 

2. ”ro”onowana funkcja na dziaJce 480 to 
zabudowa jednorodzinna i dziaJalno`ć 
gospodarcza, 

3. brak zgody na przebieg drogi 128KDD przez 

dziaJkę 480. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 1 i 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu zostaJ usunięty 
teren zabudowy wielorodzinnej 17MW. Po”rzednią 
funkcję zamieniono na zabudowę jednorodzinną. 

Funkcje ”rzyjęte dla dziaJki 480 w ”o”rawionym 
projekcie planu: 15KDD, 17KDD, 20KDD, 20MN, 

17MN. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Droga 128KDD (po zmianach 20KDD) nie 

zostaje zlikwidowana. W ”rzyjętej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej jest to jedna z wawniejszych 
dróg obsJugujących komunikacyjnie ”óJnocną czę`ć 
obszaru ｭźa Parkiemｬ. W ”rzyszJo`ci mowe stanowić 
”owiązanie obszaru ｭźa Parkiem z terenami ”oJowonymi 
na ”óJnoc od obwodnicy JarosJawia. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Śz.U. z 2003 r. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. źm.) ustalenia 
m.”.z.”. muszą być zgodne z za”isami studium. 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa RM 

JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) 
przyjmuje dla obszaru MS3 ｦ wy”osawenie obszaru  
w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacji. 
Urządzeniem takim na obszarze m.”.z.”. ｭźa Parkiemｬ 
jest ulica 20KDD. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 3. 

22. Uwaga nr 68 ｦ zJowona 22.04.2008 r. ”rzez 

Katarzynę Ja—ubiec 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na wyznaczenie na dziaJce 492 
zabudowy wielorodzinnej (teren oznaczony 

symbolem 16MW), 

 

2. ”rojekt m.”.z.”. obszaru ｭźa Parkiemｬ zawiera 
zbyt duwą liczbę dróg i ”arkingów, 

3. brak zgody na wyznaczenie na dziaJce 699 
terenu zieleni parkowej. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 1 i 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

W poprawionym ”rojekcie ”lanu na dziaJce 699 
utrzymano zieleL ”arkową (13źP). ŚziaJka ”oJowona 
jest w terenie o skom”likowanej rzeubie. 
W”rowadzenie na dziaJce jakiejkolwiek funkcji 
zabudowy wiązaJoby się z duwymi utrudnieniami  
w zagos”odarowywaniu dziaJki. 

Uzasadnienie prawne: 

W obszarze, w którym ”oJowona jest dziaJka 699 
studium ”rzewiduje lokalizację usJug ogólnomiejskich  
o swobodnej lokalizacji, z zielenią towarzyszącą. 
Ustalenia ”lanu muszą być zgodne ze studium, 
stosownie do art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 3. 

23. Uwaga nr 72 ｦ zJowona 22.04.2008 r. ”rzez 

Emila Dryniak 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne przedstawione w projekcie m.p.z.p. 

obszaru ｭźa Parkiemｬ dla dziaJki 975, 

2. ”ro”onowane zmiany: ”ozostawienie dróg 
106KDD i 107KDD, przeniesienie drogi 97KDL 

na ”oJudniowy wschód dziaJki 975 na teren 
dziaJki 985, wyznaczenie na dziaJce 975 funkcji 

zabudowy jednorodzinnej, 

3. usunięcie gazociągu z dziaJki 871. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1-3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia w zakresie ”kt 1  
i 2: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Uwaga dotyczy dziaJki ”oJowonej w dolinie 

Potoku MiJka. W ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, ciek ”Jynie 
bez”o`redni ”rzy ul. GrodziszczaLskiej. Na wschód od 
koryta znajduje się jego terasa zalewowa, a nastę”nie 
stok. W”rowadzenie zabudowy we wschodniej czę`ci 
dziaJki wiązaJoby się z zabudowywaniem terasy 
zalewowej. Grozi to okresowym zalewaniem terenu 

oraz zawęweniem doliny ”otoku wyJącznie do koryta 
rzecznego. W tej sytuacji obszar doliny nie mógJby 
”eJnić funkcji korytarza ekologicznego. 
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Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje w ”oJudniowej czę`ci doliny ”otoku MiJka, na 
wysoko`ci obszaru ｭźa Parkiemｬ, strefę źś ｦ terenów 
zieleni tworzących zasadniczą czę`ć systemu 
ekologicznego, ”eJniących równiew funkcje izolacyjne, 
ochronne i wypoczynkowe. Art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) 

mówi, we ustalenia studium są wiąwące dla 
s”orządzanych ”lanów miejscowych. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia w zakresie ”kt 3: 

Uzasadnienie prawne: 

ŚziaJka 871 ”oJowona jest ”oza obszarem 
o”racowania m.”.z.”. obszaru ｭźa Parkiemｬ  
w JarosJawiu. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1-3. 

24. Uwaga nr 74 ｦ zJowona 22.04.2008 r. ”rzez 

BartJomie–a Asarabows—iego 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na zabudowę wysoką na dziaJkach 
497 i 499, 

2. braku zgody na drogę 128KŚŚ. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 1. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie  
pkt 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Droga 128KDD (po zmianach 20KDD) nie 

zostaje zlikwidowana. W ”rzyjętej strukturze 
funkcjonalno-”rzestrzennej jest to jedna z wawniejszych 
dróg obsJugujących komunikacyjnie ”óJnocną czę`ć 
obszaru ｭźa Parkiemｬ. W ”rzyszJo`ci mowe stanowić 
”owiązanie obszaru ｭźa Parkiem z terenami ”oJowonymi 
na ”óJnoc od obwodnicy JarosJawia. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Śz.U. z 2003 r. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. źm.) ustalenia 
m.”.z.”. muszą być zgodne z za”isami studium. 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa RM 
JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) 
”rzyjmuje dla obszaru MS3 ｭwy”osawenie obszaru  
w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacjiｬ. Na 
obszarze m.”.z.”. ｭźa Parkiemｬ urządzeniem takim jest 
ulica 20KDD. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1-2. 

25. Uwaga nr 76 ｦ zJowona 25.04.2008 r. ”rzez 

Bowenę Panicze— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 zmiany w ”rojekcie ”lanu ”rzewidzianych usJug 
w zieleni oznaczonych symbolem 56Uz - na 

funkcję zabudowy jednorodzinnej na czę`ci 
dziaJki 463. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

We wniosku z dnia 10.10.2006 r. wnosząca 
uwagę ”rosiJa o ”rzyjęcie na dziaJce 463 funkcji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub hotelu  

z su”ersamem. źgodnie z wnioskiem, na większej 
czę`ci dziaJki wyznaczono zabudowę jednorodzinną, 
za` w czę`ci wschodniej zabudowę usJugową w zieleni. 
ZJowona uwaga jest w zasadzie zmianą wniosku  
z 10.10.2006 r. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Funkcja Uź nie zostaje usunięta z czę`ci dziaJki 
463. WęzeJ dróg 130KŚŚ (w ”o”rawionym ”rojekcie 
23KDD) i 129KDD (w poprawionym projekcie 24KDD) 

otoczony jest terenami o funkcjach usJugowych  
i ”ublicznych. Są one ”redys”onowane do tych funkcji 
gJównie ze względu na blisko`ć obwodnicy i węzJa 
drogowego z ulicą Kruhel PeJkiLski, a więc dobrą 
dostę”no`ć z zewnątrz. 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje w ”óJnocno-wschodniej czę`ci obszaru ｭźa 
Parkiemｬ lokalizację funkcji usJug w zieleni. źgodnie  
z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80 ”oz. 717) ustalenia studium są wiąwące dla 
m.p.z.p. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

26. Uwaga nr 79 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Romana Górec—iego 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na lokalizację drogi 98KŚL  
w szeroko`ci 30 m. Śroga ta zajmuje czę`ć 

dziaJki 920. 

2. propozycja likwidacji drogi 99KDL. Przecina ona 

dziaJki 920, 921, 922. 

3. brak zgody na budowę na dziaJkach 920, 921, 
922 wiewowców o wysoko`ciach do 44 m. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 1 i 3. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 

pkt 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
ustaliJo dla obszaru ｭźa Parkiemｬ strefę zabudowy 
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`ródmiejskiej MS3 o ”odstawowej funkcji 
mieszkaniowej i usJugowej. Wymagają one 
wy”osawenia w od”owiednie urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacji. Szczególnie wawne jest 
ustalenie gJównych dróg wewnętrznych Jączących 
dzielnicę z obszarami zewnętrznymi. Lokalizację tych 
dróg wskazaJo studium. W dostosowaniu do ustaleL 
studium w”rowadzono gJówne drogi 98KŚL, 99KŚL, 
100KDL (w poprawionym projekcie planu odpowiednio 

1KDL, 2KDL, 3KDL). 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. źm.) ustalenia 
studium są wiąwące ”rzy s”orządzaniu ”lanów 
miejscowych. 

W poprawionym projekcie planu ustalono 

nastę”ujące funkcje: 

- dla dziaJki 920 ｦ 9ZP, 2KDL, 1Uc, 1KDL, 

- dla dziaJki 921 ｦ 2KDL, 9ZP, 6Uz, 

- dla dziaJki 922 ｦ 9ZP, 6Uz. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 2. 

27. Uwaga nr 80 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

śmilię GaszyLs—ą 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na zabudowę wielorodzinną na 
dziaJce 908 -proponowana funkcja to zabudowa 

jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na dziaJce 908 ”rojekt ”lanu nie ”rzewidywaJ 
zabudowy wielorodzinnej. W poprawionym projekcie na 

obszarze dziaJki są funkcje: usJugi w zieleni 6Uz, usJugi 

centrum 1Uc i funkcja drogowa 2KŚL. ŚziaJka 908 
”oJowona jest w `rodku obszaru ｭźa Parkiemｬ, dla 
którego studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzewidziaJo 
lokalizację o`rodka usJugowego usJug ”odstawowych  
i ogólnomiejskich. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80 ”oz. 717 z ”óun. zm.) ustalenia 
studium są wiąwące ”rzy s”orządzaniu ”lanów 
miejscowych. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

28. Uwaga nr 81 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Artura Parzniewskiego 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. węzeJ dróg 101KŚL i 111KŚŚ jest niezgodny  
z ”rze”isami. Linia rozgraniczająca drogi 
111KŚŚ nie mowe ”rzebiegać ”o `cianie 
istniejącego budynku. 

2. brak zgody na kolektor kanalizacji deszczowej  

w ”obliwu budynku na dziaJce 970/2, 

3. brak zgody na zabudowę wielorodzinną. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagę 
w zakresie ”kt 1 i 2. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 3. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Funkcja zabudowy wielorodzinnej nie będzie 
usunięta z czę`ci dziaJki 970/2 ”oniewaw zaburzaJoby 
to geometryczną s”ójno`ć terenu wyznaczonego ”od 
zabudowę wielorodzinną. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ nie są sprzeczne z ustaleniami studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego, które wskazuje konieczno`ć lokalizacji 
równych ty”ów zabudowy, w tym wielorodzinnej,  
w obszarze ｭźa Parkiemｬ. źgodnie z art. 9 ustawy  
z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717  

z ”óun. zm.) ustalenia studium są wiąwące ”rzy 
s”orządzaniu ”lanów miejscowych. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 3. 

29. Uwaga nr 88 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Mariana Durskiego 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. ”ro”onowana dla dziaJek 905 i 907 funkcja to 
zabudowa jednorodzinna, 

2. brak zgody na drogę 99KŚL, usJugi centralne  
i budynki o wysoko`ci 24 m i 44 m (1Uc, Ś3, 
D4). 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

ŚziaJaki 905 i 907 ”oJowona jest w `rodku 
dzielnicy ｭźa Parkiemｬ. źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną 
miasta wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLsi i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia projektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami 
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studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa RM 
JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) ｦ 

wedJug art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W poprawionym projekcie planu wyznaczono 

nastę”ujące funkcje: 

 dla dziaJki 905 ｦ 1Uc, 2KDL, 9ZP, 6Uz, 

 dla dziaJki 907 ｦ 1Uc, 2KDL, 9ZP, 6Uz. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

30. Uwaga nr 89 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Alic–ę Is—ra 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na bardzo szerokie drogi, usJugi 
centralne i budynki o wysoko`ci 24 i 44 m. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Drogi w poprawionym projekcie ”lanu zostaJy 
znacząco zwęwone. 

Funkcja usJug w `rodku dzielnicy ｭźa Parkiemｬ 
jest zgodna z ”olityką ”rzestrzenną miasta. Posesja  
o numerze adresowym PeJkiLska 118 ”oJowona jest 
”oza obszarem o”racowania m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ. 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia w 
`rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz parkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
Rysunek studium wskazuje ”rzebieg gJównych dróg 
miejskich i wewnątrz-dzielnicowych. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa RM 
JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) ｦ 

wedJug art. 9 ustawy z dnia 27.III.2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1. 

31. Uwaga nr 90 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Magdalenę Romani— i Wo–ciecha Romani— 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na zabudowanie terenów 
oznaczonych symbolami 1Uc, 2Uc, 3Uc 

wielokondygnacyjnymi budynkami handlowo-

usJugowymi, 

2. braku zgody na przeznaczanie terenu 

oznaczonego symbolem 96KDX pod parking dla 

samochodów, 

3. braku zgody na wyznaczanie szerokich dróg 
oznaczonych symbolami 112KDD, 100KDL, 

97KDL, 98KDL, 

4. braku zgody na wysokie budownictwo 

wielorodzinne (teren 9MW), 

5. ”ro”onowana funkcja dominująca w dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ to zabudowa jednorodzinna, 

6. proponowana funkcja w terenach oznaczonych 

symbolami 96KDX, 1Uc, 2Uc, 3Uc to zabudowa 

jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagi  
w zakresie ”kt 2, 3 i 4. Nie uwzględniJ uwagi  
w zakresie pkt 1, 5 i 6. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Funkcje terenów usJug w centrum dzielnicy ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
JarosJawia. Stąd w ”rojekcie ”lanu ”ozostają tereny 
1Uc i 2Uc. Teren 3Uc zostaje zlikwidowany. 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

9MW nie zostaje zlikwidowany. Funkcja ta stanowi 

kontynuację istniejącej juw między ulicami 
Skarbowskiego i RaszyLską zabudowy wielorodzinnej. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz parkiem miejskim powinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
W tym obszarze ”owinna być równiew ksztaJtowana 
zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 

ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1, 5 i 6. 

32. Uwaga nr 91 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Agniesz—ę Olech i Artura Olech 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 
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1. braku zgody na usJugi centrum w terenie 
oznaczonym symbolem 1Uc. Proponowana 

funkcja to zabudowa jednorodzinna. 

2. braku zgody na lokalizację dominant w ”obliwu 
terenu 1Uc, 

3. brak zgody na poszerzanie drogi oznaczonej 

symbolem 125KDD do 12 m. Proponowana 

szeroko`ć 4,5 m. 

4. brak zgody na wyznaczanie na dziaJce 
skJadających uwagę jakichkolwiek innych funkcji 

niw zabudowa jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagi  
w zakresie ”kt 3 i 4. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia w zakresie ”kt 1: 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 

wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia w zakresie ”kt 2: 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz parkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
źabudowa ”owinna mieć charakter miejski. Lokalizacja 
dominant w miejscach formalnie wawnych ma na celu 
uczytelnienie struktury przestrzennej dzielnicy i jej 

ukJadu urbanistycznego. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia  

27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

33. Uwaga nr 94 ｦ zJowona 23.04.2008 r. przez 

Lidię HoJub 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi oznaczonej 
symbolem 117KŚŚ, która ”rzecina dziaJkę 
1032/2 na dwie ”oJowy. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Śroga 117KŚŚ o szeroko`ci 10 m zostaJa 
zamieniona na ciąg ”ieszo-jezdny 4KPJ o szeroko`ci  
5 m. Ciąg ten jest ”rzedJuweniem ulicy Koby, ”rowadzi 
od dziaJki 1026/11 do dziaJek 1034 i 1035/1. Śzięki 
krótkiemu nowo”rojektowanemu odcinkowi stanowi 
wawne ”oJączenie między dwiema istniejącymi ulicami. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne ze studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego. Art. 9 
ust. 6 ”kt. 8 studium miasta JarosJawia ustala 
wy”osawanie obszaru w niezbędne urządzenia z zakresu 
komunikacji. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

35. Uwaga nr 95 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

WacJawa HoJub 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi oznaczonej 
symbolem 117KŚŚ, która ”rzecina dziaJkę 
1032/2 na dwie ”oJowy. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Śroga 117KŚŚ o szeroko`ci 10 m zostaJa 
zamieniona na ciąg ”ieszo-jezdny 4KPJ o szeroko`ci  
5 m. Ciąg ten jest ”rzedJuweniem ulicy Koby, ”rowadzi 
od dziaJki 1026/11 do dziaJek 1034 i 1035/1. Śzięki 
krótkiemu nowo”rojektowanemu odcinkowi stanowi 
wawne ”oJączenie między dwiema istniejącymi ulicami. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne ze studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego. Art. 9 

ust. 6 ”kt. 8 studium miasta JarosJawia ustala 
wy”osawanie obszaru w niezbędne urządzenia z zakresu 
komunikacji. 
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Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

35. Uwaga nr 96 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Agatę HoJub 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi oznaczonej 
symbolem 117KŚŚ, która ”rzecina dziaJkę 
1032/2 na dwie ”oJowy. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Śroga 117KŚŚ o szeroko`ci 10 m zostaJa 
zamieniona na ciąg ”ieszo-jezdny 4KPJ o szeroko`ci  
5 m. Ciąg ten jest ”rzedJuweniem ulicy Koby, ”rowadzi 
od dziaJki 1026/11 do dziaJek 1034 i 1035/1. Śzięki 
krótkiemu nowo”rojektowanemu odcinkowi stanowi 
wawne ”oJączenie między dwiema istniejącymi ulicami. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne ze studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego. Art. 9 
ust. 6 ”kt. 8 studium miasta JarosJawia ustala 
wy”osawanie obszaru w niezbędne urządzenia z zakresu 
komunikacji. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

36. Uwaga nr 98 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

Edwarda Nykiel 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na drogę ｭ97KŚL + `ciewka 
rowerowaｬ, dzielącą dziaJkę 948 na czę`ci. 

2. w ”rojekcie m.”.z.”. obszaru ｭza Parkiemｬ nie 
uwzględniono przeznaczenia terenu, 

zagos”odarowania i uzbrojenia dla dziaJki 948. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

W ”rojekcie ”lanu na dziaJce 948 znalazJy się 
nastę”ujące funkcje: usJugi w zieleni 51UZ, droga 

97KDL, zabudowa jednorodzinna 47MN. Oznacza to, 

we dla tej dziaJki zostaJo ustalone ”rzeznaczenie terenu. 
GJówne linie infrastruktury technicznej zostaJy 
”o”rowadzone w ”asie drogi 97KŚL, do której dziaJka 
ma bez”o`redni dostę”. 

Droga 97KDL (w poprawionym projekcie 1KDL) 

”ozostaje. W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu dla dziaJki 
948 ustalono nastę”ujące funkcje: 1MN, 1KŚL i 7Uz. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Śroga ”rzecinająca dziaJkę 948 jest odcinkiem 
gJównej drogi ”rowadzącej ”rzez `rodek dzielnicy,  
w kierunku wschód-zachód. Przy drodze tej 
zlokalizowane jest centrum dzielnicy.  

W dotychczasowym zagospodarowaniu dzielnicy 

wystę”uje brak ”oJączeL drogowych o kierunku 
wschód-zachód, ”omiędzy ulicami GrodziszczaLską  
a PeJkiLską i Kruhel PeJkiLski. Na konieczno`ć 
stworzenia takiego ”oJączenia wskazuje ”olityka 
”rzestrzenna miasta JarosJawia wyrawona w Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

37. Uwaga nr 99 ｦ zJowona 23.04.2008 r. ”rzez 

MaJgorzatę Ny—iel 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 ”ro”onowana funkcja dla dziaJek 906 i 910 to 
zabudowa jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
Ślatego na dziaJkach 910 i 906 ”ozostaje funkcja usJug 
centralnych. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 

23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu 

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

Nr 80, poz. 717). 

W poprawionym projekcie planu ustalono 

nastę”ujące funkcje: 

 dla dziaJki 906 ｦ 14KDD, 1Uc, 

 dla dziaJki 910 ｦ 14KDD, 1Uc, 7E. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

38. Uwaga nr 100 ｦ zJowona 23.04.2008 r. 
przez Tomasza Nykiel 
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Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 ”ro”onowana funkcja dla dziaJek 906 i 910 to 
zabudowa jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
Ślatego na dziaJkach 910 i 906 ”ozostaje funkcja usJug 
centralnych. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

W poprawionym projekcie planu ustalono 

nastę”ujące funkcje: 

- dla dziaJki 906 ｦ 14KDD, 1Uc, 

- dla dziaJki 910 ｦ 14KDD, 1Uc, 7E. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

39. Uwaga nr 101 ｦ zJowona 23.04.2008 r. 
przez Francisz—ę Ny—iel 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na drogę ｭ97 KŚL + `ciewka 
rowerowaｬ, dzielącą dziaJkę 947 na czę`ci;  
w ”rojekcie m.”.z.”. obszaru ｭza Parkiemｬ nie 
uwzględniono ”rzeznaczenia terenu, 
zagos”odarowania i uzbrojenia dla dziaJki 947. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

W ”rojekcie ”lanu na dziaJce 947 znalazJy się 
nastę”ujące funkcje: usJugi w zieleni 51Uź, droga 
97KDL, zabudowa jednorodzinna 47MN. Oznacza to, 

we dla tej dziaJki zostaJo ustalone ”rzeznaczenie terenu. 

GJówne linie infrastruktury technicznej zostaJy 
”o”rowadzone w ”asie drogi 97KŚL, do której dziaJka 
ma bez”o`redni dostę”. 

Droga 97KDL (w poprawionym projekcie 1KDL) 

”ozostaje. W ”o”rawionym ”rojekcie ”lanu dla dziaJki 
947 ustalono nastę”ujące funkcje: 1MN, 1KDL, 8Uz. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Śroga ”rzecinająca dziaJkę 947 jest odcinkiem 
gJównej drogi ”rowadzącej ”rzez `rodek dzielnicy,  
w kierunku wschód-zachód. Przy drodze tej 
zlokalizowane jest centrum dzielnicy.  

W dotychczasowym zagospodarowaniu dzielnicy 

wystę”uje brak ”oJączeL drogowych o kierunku 
wschód-zachód, ”omiędzy ulicami GrodziszczaLską  
a PeJkiLską i Kruhel PeJkiLski. Na konieczno`ć 
stworzenia takiego ”oJączenia wskazuje ”olityka 
”rzestrzenna miasta JarosJawia wyrawona w Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

40. Uwaga nr 102 ｦ zJowona 23.04.2008 r. 
przez Pols—i źwiąze— ŚziaJ—owców źarząd Rodzinnego 
Ogrodu ŚziaJ—owego ｭHUTNIKｬ 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na inną funkcję, niw ogrody 
dziaJkowe w obszarze Ogrodów ŚziaJkowych 
Hutnik II przy ul. Pogodnej. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Polityka ”rzestrzenna miasta JarosJawia 
wyrawona w Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
nie przewiduje w obszarze opracowania m.p.z.p. 

obszaru ｭźa Parkiemｬ lokalizacji terenów ogrodów 
dziaJkowych. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

41. Uwaga nr 103 ｦ zJowona 23.04.2008 r. 
przez Śorotę Rys—a i RafaJa Rys—a 
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Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1.  braku zgody na zabudowanie terenów 
oznaczonych symbolami 1Uc, 2Uc, 3Uc 

wielokondygnacyjnymi budynkami handlowo-

usJugowymi, 

2.  braku zgody na przeznaczanie terenu 

oznaczonego symbolem 96KDX pod parking dla 

samochodów, 

3.  braku zgody na wyznaczanie szerokich dróg 
oznaczonych symbolami 112KDD, 100KDL, 

97KDL, 98KDL, 

4. braku zgody na wysokie budownictwo 

wielorodzinne (teren 9MW), 

5.  ”ro”onowana funkcja dominująca w dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ to zabudowa jednorodzinna, 

6.  proponowana funkcja w terenach oznaczonych 

symbolami 96KDX, 1Uc, 2Uc, 3Uc to zabudowa 

jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagi  
w zakresie ”kt 2 i 3. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 1, 4, 5 i 6. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Funkcje terenów usJug w centrum dzielnicy ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
JarosJawia. Stąd w ”rojekcie ”lanu ”ozostają tereny 
1Uc i 2Uc. Teren 3Uc zostaje zlikwidowany. 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

9MW (w poprawionym projekcie planu 5MW) nie 

zostaje zlikwidowany. Funkcja ta stanowi kontynuację 
istniejącej juw między ulicami Skarbowskiego  
i RaszyLską zabudowy wielorodzinnej. 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 

wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
W tym obszarze ”owinna być równiew ksztaJtowana 
zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1, 4, 5 i 6. 

42. Uwaga nr 104 ｦ zJowona 23.04.2008 r. 
przez Sylwię Ryzner 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na zabudowanie terenów 
oznaczonych symbolami 1Uc, 2Uc, 3Uc 

wielokondygnacyjnymi budynkami handlowo-

usJugowymi, 

2. braku zgody na przeznaczanie terenu 

oznaczonego symbolem 96KDX pod parking dla 

samochodów, 

3. braku zgody na wyznaczanie szerokich dróg 
oznaczonych symbolami 112KDD, 100KDL, 

97KDL, 98KDL, 

4. braku zgody na wysokie budownictwo 

wielorodzinne (teren 9MW), 

5. ”ro”onowana funkcja dominująca w dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ to zabudowa jednorodzinna, 

6. proponowana funkcja w terenach oznaczonych 

symbolami 96KDX, 1Uc, 2Uc, 3Uc to zabudowa 

jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagi  
w zakresie ”kt 2 i 3. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 1, 4, 5 i 6. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Funkcje terenów usJug w centrum dzielnicy ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
JarosJawia. Stąd w ”rojekcie ”lanu ”ozostają tereny 
1Uc i 2Uc. Teren 3Uc zostaje zlikwidowany. 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

9MW (w poprawionym projekcie 5MW) nie zostaje 

zlikwidowany. Funkcja ta stanowi kontynuację 
istniejącej juw między ulicami Skarbowskiego  
i RaszyLską zabudowy wielorodzinnej. 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLsk i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
W tym obszarze ”owinna być równiew ksztaJtowana 
zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 

Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442XXXI/2001 z dnia 
23.V.001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1, 4, 5 i 6. 

43. Uwaga nr 110 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Wandę Krzeszowiec 
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Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi na dziaJce  
914 - proponowana funkcja to budownictwo 

jednorodzinne. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wyznaczenie nowej drogi o ”rzebiegu wschód-

zachód, ”rzy której sku”iaJoby się nowe centrum 

dzielnicy jest zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia. 
W związku z czym, funkcja drogi klasy lokalnej nie 
zostaje usunięta z dziaJki 914. Śroga ta jest jednym  

z kluczowych elementów krystalizujących ukJad 
przestrzenny dzielnicy. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

44. Uwaga nr 111 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Wandę Gross 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi na dziaJce  
914 - proponowana funkcja to budownictwo 

jednorodzinne. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wyznaczenie nowej drogi o ”rzebiegu wschód-

zachód, ”rzy której sku”iaJoby się nowe centrum 
dzielnicy jest zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia. 
W związku z czym, funkcja drogi klasy lokalnej nie 
zostaje usunięta z dziaJki 914. Śroga ta jest jednym  
z kluczowych elementów krystalizujących ukJad 
przestrzenny dzielnicy. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Uwaga zosta–e nieuwzględnionaŁ 

45. Uwaga nr 112 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Mariusza Krzeszowiec 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi na dziaJce  
914 - ”ro”onowana funkcja dla dziaJki 914 to 
budownictwo jednorodzinne. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wyznaczenie nowej drogi o ”rzebiegu wschód-

zachód, ”rzy której sku”iaJoby się nowe centrum 
dzielnicy jest zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia. 
W związku z czym, funkcja drogi klasy lokalnej nie 
zostaje usunięta z dziaJki 914. Śroga ta jest jednym  
z kluczowych elementów krystalizujących ukJad 
przestrzenny dzielnicy. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 

23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona. 

46. Uwaga nr 114 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez MaJgorzatę Pa”aJa 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na zabudowanie terenów 
oznaczonych symbolami 1Uc, 2Uc, 3Uc 

wielokondygnacyjnymi budynkami handlowo-

usJugowymi, 

2. braku zgody na przeznaczanie terenu 

oznaczonego symbolem 96KDX pod parking dla 

samochodów, 

3. braku zgody na wyznaczanie szerokich dróg 
oznaczonych symbolami 112KDD, 100KDL, 

97KDL, 98KDL, 

4. braku zgody na wysokie budownictwo 

wielorodzinne (teren 9MW), 

5. ”ro”onowana funkcja dominująca w dzielnicy 
ｭźa Parkiemｬ to zabudowa jednorodzinna, 

6. proponowana funkcja w terenach oznaczonych 

symbolami 96KDX, 1Uc, 2Uc, 3Uc to zabudowa 

jednorodzinna. 
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Burmistrz Miasta JarosJawia uwzględniJ uwagi  
w zakresie ”kt 2 i 3. Nie uwzględniJ uwagi w zakresie 
pkt 1, 4, 5 i 6. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Funkcje terenów usJug w centrum dzielnicy ｭźa 
Parkiemｬ są zgodne z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
JarosJawia. Stąd w ”rojekcie ”lanu ”ozostają tereny 
1Uc i 2Uc. Teren 3Uc zostaje zlikwidowany. 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

9MW (w poprawionym projekcie planu 5MW) nie 

zostaje zlikwidowany. Funkcja ta stanowi kontynuację 
istniejącej juw między ulicami Skarbowskiego  
i RaszyLską zabudowy wielorodzinnej. 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 
W tym obszarze ”owinna być równiew ksztaJtowana 

zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia ”rojektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 

27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1, 5 i 6. 

47. Uwaga nr 117 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Antoniego Mącz—ę 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

 braku zgody na lokalizację drogi ”ublicznej na 
dziaJce 974. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

Na dziaJce 974 zostaje utrzymana funkcja 

drogowa, w czę`ci ”óJnocnej, i zabudowa 
wielorodzinna, w czę`ci ”oJudniowej. Takie 
rozmieszczenie funkcji wynika z logicznego 

uzu”eJnienia funkcji otaczających dziaJkę 974. Śroga 
12KKŚ jest kontynuacją drogi 3KŚŚ ”o zachodniej 
stronie drogi 3KŚL (ul. Konfederacka i jej ”rzedJuwenie). 
źa` szeroko`ć terenu 3MW od strony drogi 3KŚL 
wynika z ”rzejęcia szeroko`ci od terenu 5MW 
”oJowonego ”o wschodniej stronie drogi 3KŚL. 

 

Uzasadnienie prawne: 

źgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
JarosJawia art.9 ust. 6 (uchwaJa RM JarosJawia 
442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) w obszarze 

opracowania planu wprowadzono tereny zabudowy 

mieszkaniowej o równej intensywno`ci i s”osobach 
zagospodarowania. Zgodnie z art. 9 ust. 6 pkt 8 

ustawy ”oszczególne tereny wy”osawono  
w od”owiednie urządzenia z zakresu komunikacji. 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1. 

48. Uwaga nr 118 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Antoniego Mącz—a 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. braku zgody na wykonywanie jakichkolwiek 

”lanów na dziaJce 911, 

2. proponowana funkcja to zabudowa 

jednorodzinna. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Śecyzję o s”orządzeniu ”lanu miejscowego na 

dany obszar ”odejmuje Rada Miasta w drodze uchwaJy. 

Obszar dziaJki 911 ”rzeznaczony jest ”od usJugi 
centrum. 

Uzasadnienie faktyczne: 

źgodnie z ”olityką ”rzestrzenną miasta 
wyrawoną w studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia  
w `rodku dzielnicy ”oJowonej ”omiędzy obwodnicą, 
ulicami GrodziszczaLską, Kruhel PeJkiLski i PeJkiLską 
oraz ”arkiem miejskim ”owinno zostać zlokalizowane 
centrum dzielnicy oraz ws”omagające centrum miasta. 

Uzasadnienie prawne: 

Ustalenia projektu m.”.z.”. obszaru ｭźa 
Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne z ustaleniami art. 9 
ust. 6 studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
(uchwaJa RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 
23.IV.2001 r.) ｦ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia  

27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

49. Uwaga nr 120 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Annę HoJub 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. proponowana funkcja dla dziaJek 946 i 976 to 
zabudowa jednorodzinna, 

2. ”ro”ozycja ”rzeniesienia drogi 106KŚŚ wzdJuw 
”oJudniowej granicy dziaJki 946 i 976, 
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3. ”ro”ozycja wJączenia czę`ci dziaJek 946 i 976  
z wyznaczoną funkcją zieleni w teren zabudowy 
jednorodzinnej, 

4. brak zgody na ”odzielenie dziaJek 946 i 976 
drogami 98KDL, 106KDD, 107KDD. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1, 2, 3 i 4. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

W obrębie dziaJek 946 i 976 w ”rojekcie ”lanu 
wyznaczono funkcję zabudowy mieszkaniowej jedno-  

i wielorodzinnej. źachodnia czę`ć dziaJki 946 
”rzeznaczona zostaJa ”od zieleL czę`ciowo urządzoną 
ze względu na ”oJowenie w obrębie doliny Potoku 
MiJka. źakaz zabudowy w tej czę`ci dziaJki 946 jest 
zgodny z ustaleniami studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
JarosJawia i ekofizjografią ”odstawową terenu. 

Śuwa ”owierzchnia dziaJek 946 i 976 oraz 
wyznaczenie w ich obrębie równych funkcji ”owodują 
konieczno`ć w”rowadzenie elementów systemu 
komunikacji w tym obszarze. 

W poprawionym projekcie planu wyznaczono 

nastę”ujące funkcje: 

 na dziaJce 946 ｦ 3ZPD, 8Uz, 1KDL, 1MN, 

12KDD, 3MW, 8KDD, 

 na dziaJce 976 ｦ 1MN, 12KDD, 3MW. 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje tereny w dolinie Potoku MiJka jako tereny źś 
ｦ zieleni czę`ciowo urządzonej. Ustalenia ”rojektu 
m.”.z.”. obszaru ｭźa Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne 
z ustaleniami art. 9 ust. 6 i rysunkiem studium 

uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa RM 
JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) ｦ 

zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27.III. 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zostaje nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1, 2, 3, 4. 

50. Uwaga nr 123 ｦ zJowona 24.04.2008 r. 
przez Halinę Jawors—ą 

Wniesiona uwaga dotyczyJa: 

1. ”ro”onowana funkcja dla dziaJek 904 i 936 to 
zabudowa jednorodzinna, 

2. wyrawenie chęci zbycia dziaJek ”o cenach 
rynkowych. 

Burmistrz Miasta JarosJawia nie uwzględniJ 
uwagi w zakresie pkt 1 i 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Uzasadnienie faktyczne: 

ŚziaJki ”oJowone są w dolinie Potoku MiJka. źe 
względu na ustalenia studium nie mowe tam być 
wprowadzana funkcja zabudowy. 

W poprawionym projekcie planu wyznaczono 

nastę”ujące funkcje: 

 dla dziaJki 904 ｦ 3ZE, 8ZP, 

 dla dziaJki 936 ｦ 3ZE, 7Uz, 1KDL. 

Uzasadnienie prawne: 

Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
wskazuje tereny w dolinie Potoku MiJka jako tereny ZE 

ｦ zieleni czę`ciowo urządzonej. Ustalenia ”rojektu 
m.”.z.”. obszaru ｭźa Parkiemｬ w JarosJawiu są zgodne 
z ustaleniami art. 9 ust. 6 i rysunkiem studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta JarosJawia (uchwaJa  
RM JarosJawia 442/XXXI/2001 z dnia 23.IV.2001 r.) ｦ 

zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym. Wyku” terenów 
uwarunkowany uchwaleniem m.”.z.”. nastą”i w trybie 
art. 36 ustawy z dnia 27.III.2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80 poz. 717). 

Uwaga zosta–e nieuwzględniona w za—resie  
pkt 1 i 2. 

Z merytorycznego punktu widzenia odrzucenie 

uwag jest w ”eJni uzasadnione. źnajduje równiew 
uzasadnienie ”rawne. Gmina ma wyJączną kom”etencję 
do planowania miejscowego, dziaJając w granicach i na 
”odstawie ”rawa mowe samodzielnie ksztaJtować 
s”osób zagos”odarowania obszaru ”odlegającego jej 
wJadztwu ”lanistycznemu. U”rawnienie to odno`nie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 43  - 3475 -  Poz. 957 
 

źaJącznik Nr 3 

do UchwaJy Nr 821/LXVIII/10 

Rady Miasta JarosJawia 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

 

dotyczące s”osobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 17 pkt 5 i art. 20 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80 , ”oz. 717 z ”óun. zm.), art. 7 ust. 1 ”kt 2  
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, 

”oz. 1591 z ”óun. zm.)) i art. 111 ust. 2 ”kt 1 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(Śz. U. z 2003 r., Nr 15, ”oz. 148 z ”óun. zm.), 
rozstrzyga się zasady finansowania za”isanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego obszaru ｬźa Parkiemｬ inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią zadania wJasne gminy. 

2. Wykaz zadaL wJasnych, które wynikają  
z ustaleL ”lanu miejscowego obejmuje: 

1)  wyku” nieruchomo`ci ”od realizację dróg 

gminnych, ciągów ”ieszych oraz terenów zieleni 
urządzonej; 

2)  budowę wywej wymienionych dróg oraz 
niezbędnych urządzeL infrastruktury technicznej; 

3)  budowa i utrzymanie obiektów uwyteczno`ci 
publicznej. 

§ 2. źadania inwestycyjne wynikające z ustaleL 
planu miejscowego w zakresie infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
nalewy realizować: 

1) w o”arciu o obowiązujące ”rze”isy ogólne  
i branwowe regulujące ”rocesy inwestycyjne. 

2) w zakresie przygotowania, finansowania  

i realizacji. 

3) zgodnie z wieloletnim planem finansowym 

Miasta JarosJaw. 

§ 3. Nie okre`la się szczegóJowego 
harmonogramu realizacji wywej wymienionych 
inwestycji. 

§ 4. Finansowanie zadaL inwestycyjnych 
wynikających z ”lanu miejscowego w zakresie 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy nalewy realizować zgodnie z ”rze”isami 
o finansach ”ublicznych, które mogą ”ochodzić  
z nastę”ujących uródeJ: 

1)  z budwetu gminy zgodnie z uchwaJami 
budwetowymi; 

2)  z kredytów i ”owyczek; 

3)  z obligacji komunalnych; 

4)  ze strukturalnych funduszy pomocowych: 

wojewódzkich, krajowych i unijnych; 

5)  z udziaJu inwestorów zewnętrznych na 
podstawie zawartych porozumie; 

6)  z innych uródeJ. 
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UCHWAIA NR LIIł526ł10 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  
w s”rawie utworzenia obwodu gJosowania w Szpitalu  

Samodzielnego Publicznego źes”oJu O”ie—i źdrowotne– w Kolbuszowej,  

do ”rze”rowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy”os”olite– Pols—ie– 
 

Na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia  

27 wrze`nia 1990 roku Wybór Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 47, poz. 544 

z 2000 roku z ”óun. zm./ oraz Postanowienia 

MarszaJka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Miejska 

w Kolbuszowej postanawia: 


