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UCHWAIA NR LXIIł5ń8ł2ŃńŃ 

 RAŚY MIśJSKIśJ JASIA 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

zmienia–ąca uchwaJę w sprawie Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego miasta JasJa dla obszaru _ródmie`cia - Nr 54 

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

8 marca 1990 roku o sam“rządzie gminnym (Dz.  

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 

art.20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) ”“ 
stwierdzeniu zg“dn“`ci ”rzedstawi“nej d“ uchwalenia 
zmiany planu z ustaleniami Studium Uwarunk“waL 
i Kierunków źag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ Miasta 
JasJa - uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXł189ł95 Rady 

Miejskiej JasJa z dnia 28 grudnia 1995 r. zmienionego 

uchwaJą Nr LVł478ł2009 Rady Miejskiej JasJa z dnia 

10 grudnia 2009 rŁ uchwala się c“ nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej 

JasJa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta JasJa dla “bszaru _ródmie`cia, “gJ“sz“nej 
w Śzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr 12 poz. 124 z 27 lutego 2004 r. 

zmieni“nej uchwaJą Nr LXVIIIł500ł06 Rady Miejskiej 
JasJa z dnia 25 wrze`nia 2006 rŁ “gJ“szonej 

w Śzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr 126 poz. 1721 z 11 ”audziernika 
2006 rŁ, w”r“wadza się nastę”ujące zmiany: 

1. w § 5, ustŁ 5 ”“ ”kt 45 d“daje się ”kt 46 
w brzmieniu: 

ｭ46) MU 46 - teren z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla funkcji usJugowo ｦ mieszkaniowej: 

a)  zasady zagospodarowania terenu: 

 d“”uszcza się Jączne zag“s”“dar“wanie terenu 
z dziaJkami sąsiednimi, 

 ”“wierzchnia zabud“wy nie większa niw  
80% powierzchni terenu, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10% ”“wierzchni terenu, 

 nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku 

planu; 

b)  cechy zabudowy: 

 wys“k“`ć zabud“wy nie większa niw dwie 
kondygnacje nadziemne, 

 budynki gospodarcze i garaw“we “ wys“k“`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej, 

 ge“metria dachów: dachy dwu- lub 

wiel“”“Jaci“we, nachylenie ”“Jaci dach“wych 
nie większe niw 350, wys“k“`ć najwywszej 

kalenicy nie większa niw 12,0 m “d ”“zi“mu 
istniejąceg“ terenu, 

 ”“krycie dachów dachówką ceramiczną lub 
innym materiaJem imitującym dachówkę 
ceramiczną; 

c)  zasady ksztaJt“wania dziaJek bud“wlanych: 

 d“”uszcza się ”“dziaJ i Jączenie dziaJek 
sąsiednich, 

 d“”uszcza się wydzielenie dziaJek bud“wlanych 
z ”rzeznaczeniem ”“d l“kalizację urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

d)  zasady “bsJugi k“munikacyjnej terenu: 

 ”“wiązania z zewnętrznym ukJadem 
k“munikacyjnym ”“”rzez ustal“ną w ”lanie ulicę 
d“jazd“wą, 

 miejsca postojowe w il“`ci nie mniejszej niw 
2 stanowiska na 100 m2 powierzchni 

wewnętrznej budynku, nie mniej niw 
2 stanowiska; 

e)  ”“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez ”rzyJącza, 

f)  ustala się maksymalny d“”uszczalny ”“zi“m 
haJasu jak dla zabud“wy mieszkani“w“ ｦ 

usJug“wej; 

g)  ustala się “chr“nę kraj“brazu miejskieg“ zg“dnie 
z zasięgiem strefy “chr“ny kraj“braz“wej 
“kre`l“nej na rysunku ”lanu, w granicach strefy 

“b“wiązują nastę”ujące zasady ksztaJt“wania 
zabudowy: 

 st“s“wanie ukJadu elewacji, f“rm 
architektonicznych, detali i r“związaL 
materiaJ“wych nawiązujących d“ tradycji 
lokalnych, 

 nawiązanie d“ zabud“wy hist“rycznej w zakresie 

skali, gabarytów, wys“k“`ci gzymsów 
i “ka”ów, st“s“wanych f“rm 
architekt“nicznych, r“związaL materiaJ“wych 
i konstrukcyjnych, 

 nawiązanie d“ l“kalnych tradycji w zakresie 

ksztaJt“wania wewnętrznych dziedziLców, 

 d“”uszcza się l“kalizację tymczas“wych 
“gródków gastr“n“micznych jak“ ”rzedJuwenia 
sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych, 
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 “b“wiązuje zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących 
znaków inf“rmacyjnych i reklam za wyjątkiem 
znaków gminneg“ systemu inf“rmacji 
”rzestrzennejŁｬŁ 

2. w § 6, ustŁ 4 po pkt 1 d“daje się ”kt 1A 
w brzmieniu: 

ｭ ńA) MN 1A - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej: 

a)  d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących 
“biektów usJug“wych; 

b)  zasady zagospodarowania terenu: 

 ”“wierzchnia zabud“wy w“ln“st“jących 
“biektów usJug“wych nie większa niw 100 m2, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 

 “b“wiązuje nie”rzekraczalna linia zabud“wy wg 
rysunku planu; 

c)  cechy zabudowy: 

 budynki mieszkalne o wys“k“`ci nie większej niw 
trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

uwytk“we, 

 budynki gospodarcze i garaw“we “ wys“k“`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej, 

 budynki usJug“we “ wys“k“`ci nie większej niw 
dwie kondygnacje nadziemne, 

 ”“wierzchnia wewnętrzna funkcji usJug“wych 
wbudowanych w kubaturę budynków 
mieszkalnych i g“s”“darczych nie większa niw 
50% powierzchni wewnętrznej budynku 
mieszkalnego lub gospodarczego, 

 ge“metria dachów: dachy dwu- lub 

wiel“”“Jaci“we, nachylenie ”“Jaci dach“wych 
nie mniejsze niw 300,nie większe niw 450, 

wys“k“`ć najwywszej kalenicy nie większa niw 
10,0 m “d ”“zi“mu istniejąceg“ terenu, 

 ”“krycie dachów dachówką ceramiczną lub 
innym materiaJem imitującym dachówkę 
ceramiczną; 

d)  zasady ksztaJt“wania dziaJek bud“wlanych: 

 ”“wierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,07 ha, 

 szer“k“`ć dziaJki nie mniejsza niw 16,0 m, 

 kąt ”“J“wenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego 900; 

e)  zasady “bsJugi k“munikacyjnej terenu: 

 ”“wiązania z zewnętrznym ukJadem 
k“munikacyjnym ”“”rzez ustal“ną w ”lanie ulicę 
d“jazd“wą, 

 miejsca postojowe w il“`ci nie mniejszej niw 
2 stanowiska na 1 budynek mieszkalny nalewy 
wydzielić w granicach dziaJki bud“wlanej, 

 dla zabud“wy usJug“wej “raz usJug 
wbud“wanych nalewy d“datk“w“ wydzielić 
miejsca postojowe w granicach dziaJki 
budowlanej, w il“`ci nie mniejszej niw 
3 stanowiska na 100 m2 powierzchni 

wewnętrznej; 

f)  ”“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez ”rzyJącza, 

g)  ustala się maksymalny d“”uszczalny ”“zi“m 
haJasu jak dla zabud“wy mieszkani“wej 
jedn“r“dzinnejŁｬŁ 

3. w § 6, ustŁ 4 ”kt 28 “trzymuje nastę”ujące 
brzmienie: 

ｭ28) MN 28 - teren z podstawowym 

przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej o niskiej 

intensywn“`ci zabud“wy: 

a)  zasady zagospodarowania terenu: 

 d“”uszcza się zabud“wę w granicy dziaJki, 

 d“”uszcza się l“kalizację usJug wbud“wanych 
w kubaturę budynków mieszkalnych, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10% ”“wierzchni dziaJki; 

b)  cechy zabudowy: 

 wys“k“`ć zabud“wy nie większa niw 
3 kondygnacje nadziemne, 

 budynki gospodarcze i garaw“we “ wys“k“`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej, 

 ge“metria dachów: dachy dwu- lub 

wiel“”“Jaci“we, nachylenie ”“Jaci dach“wych 
nie mniejsze niw 200, nie większe niw 450, 

wys“k“`ć najwywszej kalenicy nie większa niw 
12,0 “d ”“zi“mu terenu ”rzy wej`ciu gJównym 
do budynku, 

 ”“krycie dachów dachówką ceramiczną lub 
innym materiaJem imitującym dachówkę 
ceramiczną; 

c)  zasady ksztaJt“wania dziaJek bud“wlanych: 

 d“”uszcza się ”“dziaJ i Jączenie dziaJek 
sąsiednich, 

 d“”uszcza się wydzielenie dziaJek bud“wlanych 
z ”rzeznaczeniem ”“d l“kalizację urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

d)  zasady “bsJugi k“munikacyjnej terenu: 

 dojazd z ustalonej w planie ulicy klasy lokalnej, 

 miejsca postojowe w il“`ci nie mniejszej niw 
1 stanowisko na 1 l“kal mieszkalny nalewy 
wydzielić w granicach dziaJki bud“wlanej, 

 dla usJug wbud“wanych nalewy d“datk“w“ 
wydzielić miejsca ”“st“j“we w granicach dziaJki 
budowlanej, w il“`ci nie mniejszej niw 
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2 stanowiska na 100 m2 powierzchni 

wewnętrznej, nie mniej niw 2 stanowiska; 

e)  ”“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez ”rzyJącza; 

f)  ustala się maksymalny d“”uszczalny poziom 

haJasu jak dla zabud“wy mieszkani“w“ ｦ 

usJug“wej; 

g)  ustala się “chr“nę kraj“brazu miejskieg“ zg“dnie 
z zasięgiem strefy “chr“ny kraj“braz“wej 
“kre`l“nej na rysunku ”lanu: w granicach strefy 

“b“wiązują nastę”ujące zasady ksztaJt“wania 
zabudowy: 

 stos“wanie ukJadu elewacji, f“rm 
architektonicznych, detali i r“związaL 
materiaJ“wych nawiązujących d“ tradycji 
lokalnych, 

 nawiązanie d“ zabud“wy hist“rycznej w zakresie 

skali, gabarytów, wys“k“`ci gzymsów 
i “ka”ów, st“s“wanych f“rm 
architekt“nicznych, r“związaL materiaJ“wych 
i konstrukcyjnych zabudowy nowej, 

przebudowywanej oraz rozbudowywanej, 

 nawiązanie d“ l“kalnych tradycji w zakresie 

ksztaJt“wania wewnętrznych dziedziLców, 

 zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących znaków 
informacyjnych i reklam za wyjątkiem znaków 

gminnego systemu informacji przestrzennej; 

h)  ustala się “chr“nę k“nserwat“rską “biektu 
zabytkowego oznaczo-nego na rysunku planu 

symbolem K 73: 

 “b“wiązuje “chr“na substancji zabytk“wej 
budynku i detali architektonicznych; w tym 

w szczególn“`ci zakaz wyburzeL; 

 nie d“”uszcza się zmian gabarytów “biektu “raz 
kątów s”adków ”“Jaci dach“wychŁｬŁ 

4. § 8 “trzymuje nastę”ujące brzmienie: 

ｭ§ 8Ł 

1. Wyznacza się na Rysun—u Planu ｦ pod 

symbolem MW ｦ tereny z podstawowym 

przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa ｦ 

wielorodzinna. 

2. Nie d“”uszcza się l“kalizacji: 

1)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2)  w“ln“st“jących budynków garaw“wych 
”rzeznacz“nych na mniej niw 4 miejsca 

”“st“j“we “raz garawy blaszanych; 

3)  “twartych ”laców skJad“wych; 

4)  w“ln“st“jących masztów i wiew anten“wych; 

5)  tymczas“wych “biektów bud“wlanychŁ 

 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę “raz 
zmianę s”“s“bu uwytk“wania istniejących 
“biektów; za wyjątkiem terenów, gdzie ustalenia 
szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

2)  d“”uszcza się wyk“rzystanie ”“ddaszy 
istniejących budynków mieszkal-nych na cele 

uwytk“we; 

3)  d“”uszcza się l“kalizację usJug wbud“wanych 
w kubaturę budynków mieszkalnych  
i w “biektach w“ln“st“jących “ powierzchni 

zabud“wy nie większej niw 300 m2; za 

wyjątkiem terenów, gdzie warunki szczegóJ“we 
stan“wią inaczej; 

4)  d“”uszcza się l“kalizację “biektów mieszkaln“-

usJug“wych “ powierzchni zabudowy nie 

większej niw 300 m2; 

5)  funkcje usJug“we wbud“wane w budynki 

mieszkalne wiel“r“dzinne nalewy l“kaliz“wać 
w ”arterach budynków z zapewnieniem 

“s“bnych wej`ć d“ l“kali uwytk“wych, ”“za 
“brębem wej`ć d“ l“kali mieszkalnych; 

6)  d“”uszcza się l“kalizację zes”“Jów zwartej 
zabud“wy garaw“wej i gospodarczej o jednolitej 

architekturze; 

7)  zes”“Jy zabud“wy garaw“wej i gospodarczej oraz 

”arkingi nalewy iz“l“wać “d zabud“wy 
mieszkaniowej pasami zieleni izolacyjnej 

szer“k“`ci nie mniejszej niw 4,0 m; 

8)  d“”uszcza się l“kalizację urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej, w tym stacji 

transformatorowych; 

9)  dopuszcza się ”rzebud“wę, ”rzeJ“wenie lub 
”rzyst“s“wanie d“ n“wej funkcji istniejących 
sieci infrastruktury technicznej, w tym zmianę 
”arametrów “raz skabl“wanie sieci 
nadziemnych; 

10)  przy budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci 

w“d“ciąg“wej nalewy uwzględnić wymagania 

d“tyczące ”rzeciw-”“war“weg“ za“”atrzenia 
wodnego; 

11)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 30% terenu; 

12)  w granicach powierzchni biologicznie czynnej 

nalewy ksztaJt“wać wy“drębni“ne ”lace zabaw 
z zielenią urządz“ną w il“`ci nie mniejszej niw 
1 plac zabaw o ”“wierzchni nie mniejszej niw 
400 m2 na kawde 200 mieszkaL; 

13)  wys“k“`ć caJk“wita “gr“dzeL: nie więcej niw 
0,80 m, “gr“dzenia awur“we; d“”uszcza się 
wyw“”J“ty “ wys“k“`ci 0,80 cm; 

14)  “b“wiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wisk“Ł 
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4. Cechy zabudowy: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem ”lanu; “b“wiązuje linia zabud“wy 
wyznaczona przez zrealizowane budynki jako 

nieprzekraczalna; 

2)  “b“wiązuje zakaz nadbud“wy zabudowy 

mieszkani“wej, za wyjątkiem terenów, gdzie 
warunki szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

3)  d“”uszcza się ”rzebud“wę dachów na str“me; 

4)  ge“metria dachów budynków mieszkalnych 
nowych, przebudowywanych 

i nadbudowywanych: dachy dwu- lub 

wiel“”“Jaci“we “ symetrycznych spadkach 

”“Jaci ”“d kątem nie mniejszym niw 200 i nie 

większym niw 450; 

5)  wys“k“`ć n“wej zabud“wy mieszkani“wej 
wiel“r“dzinnej nie większa niw ”ięć k“ndygnacji 
nadziemnych; za wyjątkiem terenów, gdzie 
warunki szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

6)  wys“k“`ć w“ln“st“jących “biektów usJug“wych 
i mieszkalno-usJug“wych nie więcej niw dwie 
k“ndygnacje nadziemne, za wyjątkiem terenów, 
gdzie warunki szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

7)  ge“metria dachów “biektów usJug“wych: dwu- 

lub wiel“”“Jaci“we “ symetrycznych spadkach 

”“Jaci ”“d kątem nie mniejszym niw 200 i nie 

większym niw 450; d“”uszcza się str“”“dachy; 

8)  wys“k“`ć budynków g“s”“darczych 
i garaw“wych: nie więcej niw dwie k“ndygnacje 
nadziemne z zast“s“waniem dachów dwu- lub 

wiel“”“Jaci“wych “ spadkach ”“Jaci dach“wych 
nie mniejszym niw 200 i nie większym niw 450; 

9)  d“”uszcza się d“`wietlenie istniejących 
poddaszy lukarnami o jedn“litej wys“k“`ci, 
rozmieszczonymi zgodnie z rytmem 

r“zmieszczenia istniejących “tw“rów “kiennych; 

10)  d“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nej na 
dachach jako przestrzeni rekreacyjnej; 

11)  d“”uszcza się d“bud“wę n“wych l“ggi lub 
balk“nów a takwe ”rzeszklenia istniejących l“ggi; 

12)  reklamy, szyldy lub znaki handlowe dopuszcza 

się wyJącznie na budyn-kach mieszczących 
funkcje usJug“we; 

13)  zakazuje się umieszczania reklam, szyldów lub 
znaków handl“wych ”“wywej “brysu elewacjiŁ 

5. Ś“stę”n“`ć k“munikacyjna: 

1)  d“stę” d“ terenów z ustalonych w ”lanie dróg 
”ublicznych “raz ”“”rzez dr“gi wewnętrzne nie 
wyznaczone na rysunku planu; 

2)  d“”uszcza się wyznaczenie i realizację `ciewek 
r“wer“wych na caJym terenie “znacz“nym na 
rysunku planu symbolem MW; 

3)  “b“wiązuje ksztaJt“wanie nawierzchni d“jazdów 
i ch“dników w s”“sób um“wliwiający 
bezkolizyjne korzystanie osobom 

nie”eJn“s”rawnym ruchowo; 

4)  miejsca postojowe: 

a)  dla n“wej zabud“wy mieszkani“wej: nalewy 
l“kaliz“wać nie mniej niw 1,2 miejsca 
postojowego na 1 mieszkanie w granicach 

dziaJki bud“wlanej, 

b)  dla zabud“wy usJug“wej nalewy l“kaliz“wać 
miejsca postojowe w granicach dziaJki 
budowlanej, w il“`ci nie mniejszej niw 
3 stanowiska na 100 m2 powierzchni 

wewnętrznej budynku, nie mniej niw 
4 stanowiska, 

c)  dla funkcji usJug“wej wbud“wanej nalewy 
d“datk“w“ wydzielić miejsca ”“st“j“we 
w granicach dziaJki bud“wlanej, w il“`ci nie 

mniejszej niw 2 stanowiska na 100 m2 

”“wierzchni wewnętrznej budynku 
”rzeznacz“nej ”“d usJugi, nie mniej niw 
2 stanowiska, 

d)  d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych 
w garawach wiel“stan“wisk“wychŁ 

6. P“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez sieć r“zdzielczą 
i ”rzyJączaŁ 

7. Ś“”uszczalny ”“zi“m haJasu w `r“d“wisku, 
jak dla terenów zabud“wy mieszkani“wej 
wielorodzinnej. 

8. źasady ksztaJt“wania dziaJek bud“wlanych: 

1)  ”“dziaJ w s”“sób za”ewniający l“kalizację na 
terenie kawdej dziaJki bud“wlanej nie mniej niw 
jedneg“ budynku mieszkalneg“ lub usJug“weg“, 
“raz niezbędnych “biektów i urządzeL 
związanych z funkcją terenu, w tym sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej, 
k“munikacji wewnętrznej i miejsc postojowych; 

2)  powierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,10 ha; 

3)  szer“k“`ć dziaJki nie mniejsza niw 20,0 m; 

4)  kąt ”“J“wenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego 900, z t“lerancją 30, lub w kierunku 

zgodnym z istniejącym ”“dziaJem ge“dezyjnym; 

5)  d“”uszcza się wydzielenie dziaJek bud“wlanych 
o innych parametrach, z przeznaczeniem pod 

l“kalizację urządzeL infrastruktury technicznej; 

6)  d“”uszcza się ”“dziaJy dziaJek sJuwące ”“”rawie 
warunków zag“s”“dar“wania dziaJek sąsiednich 
“raz ”rzyJączanie dziaJek “ parametrach 

uniem“wliwiających realizację sam“dzielnej 
zabud“wy d“ sąsiednich dziaJek bud“wlanych 
i ich Jączne zag“s”“dar“wanieŁ 
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9. Ustala się “chr“nę arche“l“gicznych “biektów 
zabytkowych, oznaczonych na rysunku planu jako 

strefa obserwacji archeologicznej. W granicach strefy 

“b“wiązują nastę”ujące zasady: 

1)  zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć “ kubaturze 

większej niw 1500 m3; 

2)  zakaz l“kalizacji ”rzedsięwzięć wymagających 
szczególnych warunków ”“sad“wienia na 
gJęb“k“`ci większej niw 2,5 m ”“niwej ”“zi“mu 
terenu. 

10. Ustala się “chr“nę kraj“brazu miejskieg“ 
zgodnie z zasięgiem strefy “chr“ny kraj“braz“wej 
“kre`l“nej na rysunku ”lanuŁ W granicach strefy 

“b“wiązują nastę”ujące zasady ksztaJt“wania 
zabudowy: 

1)  st“s“wanie ukJadu elewacji, f“rm 
architektonicznych, detali i r“związaL 
materiaJ“wych nawiązujących d“ tradycji 
lokalnych; 

2)  nawiązanie d“ zabud“wy hist“rycznej w zakresie 

skali, gabarytów, wys“k“`ci gzymsów 
i “ka”ów, st“s“wanych f“rm 
architekt“nicznych, r“związaL materiaJ“wych 
i konstrukcyjnych zabudowy nowej, 

nadbudowywanej, przebudowywanej oraz 

rozbudowywanej; 

3)  nawiązanie d“ l“kalnych tradycji w zakresie 

ksztaJt“wania dziedziLców wewnętrznych 
zabud“wy “raz budynków wiel“r“dzinnych 
i usJug“wych; 

4)  d“”uszcza się l“kalizację tymczas“wych 
“gródków gastr“n“micznych jak“ ”rzedJuwenia 
sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych; 

5)  “b“wiązuje zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących 
znaków inf“rmacyjnych i reklam za wyjątkiem 
sJu”ów “gJ“szeni“wych “ ujednoliconej formie, 

znaków gminneg“ systemu inf“rmacji 
przestrzennej oraz znaków dr“g“wychŁ 

11. Ustala się “chr“nę k“nserwat“rską 
bez”“`rednieg“ “t“czenia “biektów zabytk“wych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem K + numer 

obiektu: 

1)  “b“wiązuje nawiązanie d“ sąsiadującej 
bez”“`redni“ zabud“wy hist“rycznej w zakresie 

skali, gabarytów, wys“k“`ci gzymsów 
i “ka”ów, st“s“wanych f“rm 
architekt“nicznych, r“związaL materiaJ“wych 
i konstrukcyjnych zabudowy nowej, 

przebudowywanej oraz rozbudowywanej; 

2)  zakazuje się ”rzeksztaJceL istniejących “biektów 
m“gących d“”r“wadzić d“ “bniwenia wart“`ci 
historycznej i estetycznej obiektu zabytkowego; 

3)  “b“wiązuje wymóg st“s“wania ukJadu elewacji, 
form architektonicznych, detali -  

a w szczególn“`ci: witryn skle”“wych, ukJadu 
i ”“dziaJów “kien, gzymsów, detali l“gii 
i balk“nów “raz r“związaL materiaJ“wych 

i konstrukcyjnych - nawiązujących d“ tradycji 
lokalnych. 

12. Ustala się szczegóJ“we warunki 
zag“s”“dar“wania dla ”“szczególnych terenów: 

1)  MW 1 

a)  wys“k“`ć n“wej zabud“wy mieszkani“wej: nie 
więcej niw 4 kondygnacje nadziemne, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

2)  MW 2 

a)  “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i rozbudowy 

istniejącej zabud“wy; 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 30%; 

3)  MW 3 

a)  “b“wiązuje zach“wanie istniejących gabarytów 
zabudowy, 

b)  d“”uszcza się ”rzebud“wę dachu ”Jaskieg“ na 
stromy, 

c)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem K 35; 

4)  MW 4 

a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%, 

b)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust.10; 

5)  MW 5 

a)  d“”uszcza się ”rzebud“wę dachów na str“me, 

b)  na terenie nalewy uksztaJt“wać ciąg ”ieszy 
z zielenią urządz“ną ｦ zgodnie z przebiegiem 

wskazanym na rysunku planu, 

c)  ”“trzeby ”arking“we nalewy bilans“wać 
z uwzględnieniem terenu “znacz“neg“ na 
rysunku planu symbolem KS 13, 

d)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabudowy 

w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%, 

e)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust. 10, 

f)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem K 62; 

6)  MW 6 
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a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%, 

b)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10; 

7)  MW 7 ｦ jak MW 6; 

8)  MW 8 

a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 50%, 

b)  teren ”“między ulicą FranciszkaLską 
a nie”rzekraczalną linią zabud“wy 
zag“s”“dar“wać jak“ “góln“d“stę”ną zieleL 
urządz“ną, 

c)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10; 

9)  MW 9 

a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%, 

b)  d“”uszcza się ”rzebud“wę dachów budynków 
na strome wraz z l“kalizacją funkcji 
mieszkaniowej w poddaszach; 

10)  MW 10 

a)  nalewy uksztaJt“wać ciąg ”ieszy z zielenią 
urządz“ną ｦ zgodnie z przebiegiem wskazanym 

na rysunku planu, z m“wliw“`cią “bud“wania g“ 
“biektami usJug“wymi zg“dnie z warunkami 

“kre`l“nymi w § 8 ust. 3 pkt 3 - 5 i ust. 4  

pkt 6-7 i 10, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

11)  MW 11 

a)  d“”uszcza się ”rzebud“wę dachów budynków 
na strome wraz z l“kalizacją funkcji 
mieszkaniowej w poddaszach, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w stosunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%, 

c)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ustŁ 11 dla “biektów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami K34, 

K49, K52; 

12)  MW 12 

a)  “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i rozbudowy 

istniejącej zabudowy, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 60%; 

13)  MW 13 

a)  d“”uszcza się ”rzebud“wę dachów istniejących 
budynków na str“me, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w stosunku do powierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

14)  MW 14 

a)  d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i nadbud“wę istniejąceg“ “biektu usJug“weg“ 
wg zasady jak na rysunku planu, 

b)  wys“k“`ć zabud“wy usJug“wej nie większa niw 
trzy kondygnacje nadziemne, 

c)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabudowy 

w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

15)  MW 15 

a)  ulicę K“”ernika ksztaJt“wać jak“ “góln“miejski 
ciąg ”iesz“ - jezdny, 

b)  d“”uszcza się “bud“wę “bustr“nną ulicy 
K“”ernika “biektami usJug“wymi i zielenią 
urządz“ną, zg“dnie z wymaganiami w § 8 ust. 

3 pkt 3 ｦ 5 i 13 oraz ust.4 pkt 6-7 i 10, 

c)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

16)  MW 16 

a)  nalewy uksztaJt“wać ciąg ”ieszy z zielenią 
urządz“ną ｦ zgodnie z przebiegiem wskazanym 

na rysunku planu, 

b)  d“”uszcza się l“kalizację “biektu usJug“weg“ 
o wys“k“`ci nie większej niw trzy k“ndygnacje 
nadziemne, 

c)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

17)  MW 17 

a)  dopuszcza się uzu”eJnienia zabud“wy “raz 
”rzebud“wę dachów na str“me z l“kalizacją 
funkcji mieszkaniowej w poddaszach, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

18)  MW 18 

a)  “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i rozbudowy 

istniejącej zabud“wy, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 50%; 

19)  MW 19 ｦ jak MW 18; 

20)  MW 20 - jak MW 12; 
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21)  MW 21 

a)  d“”uszcza się nadbud“wę istniejących 
budynków, 

b)  wys“k“`ć zabud“wy: nie więcej niw 
4 kondygnacje nadziemne; 

c)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10, 

d)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw w 40%; 

22)  MW 22 

a)  “b“wiązuje zakaz nadbudowy i rozbudowy 

istniejącej zabud“wy, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 50%, 

c)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10; 

23)  MW 23 

a)  przy zagospodarowaniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10, 

b)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ustŁ 11 dla “biektów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami K18 

i K26, 

c)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w stosunku do powierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

24)  MW 24 

a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%, 

b)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10, 

c)  przy zagospodarowaniu terenu obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 dla obiektu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem K 26; 

25)  MW 25 

a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 50%; 

26)  MW 26 

a)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 10, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

27)  MW 27 

a)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

28)  MW 28 ｦ jak MW 27; 

29)  MW 29 

a)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i ust. 10, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 50%, 

c)  “b“wiązuje zakaz l“kalizacji n“wych gJównych 
tras infrastruktury technicznej; 

30)  MW 30 

a)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 9, 

b)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 50%, 

c)  “b“wiązuje zakaz l“kalizacji n“wych gJównych 
tras infrastruktury technicznejŁｬŁ 

5. w § 9, ustŁ1 ”“ ”kt 38 d“daje ”kt 39 
w brzmieniu: 

ｭ39) UP 39 ｦ teren usJug ”ublicznych Ł Teren 

”rzeznacza się ”“d zabud“wę usJug“wą dla funkcji 
z zakresu kultury i “`wiaty: 

a)  na terenie UP 39 d“”uszcza się l“kalizację: 

 funkcji usJug“wej i handlowej, komercyjnej 

o ”“wierzchni nie większej niw 15% ”“wierzchni 
wewnętrznej budynku, 

 “biektów maJej architektury, “biektów rekreacji, 
”“mników i rzeub, 

 d“”uszcza się l“kalizację ciągów ”iesz“-

jezdnych, 

 d“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nej, 

b)  na terenie UP 39 nie d“”uszcza się l“kalizacji: 

 w“ln“st“jących budynków garaw“wych, 

 “biektów tymczas“wych, 

 ”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wisk“ i m“gących 
”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać na 
`rodowisko, z wyJączeniem ”“dziemnych sieci 
infrastruktury technicznej; 

c)  zasady zagospodarowania terenu: 

 nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 50% powierzchni terenu, 
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 wskaunik wielk“`ci powierzchni zabudowy 

w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 40%; 

d)  cechy zabudowy: 

 wys“k“`ć zabud“wy nie większa niw trzy 
kondygnacje nadziemne, 

 ge“metria dachów: dachy dwu- lub 

wiel“”“Jaci“we, nachylenie ”“Jaci dach“wych 
nie mniejsze niw 200, nie większe niw 450, 

d“”uszcza się dachy ”Jaskie, 

 ”“krycie dachów dachówką ceramiczną lub 
innym materiaJem imitującym dachówkę 
ceramiczną, 

 d“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nej na 
dachach jako przestrzeni rekreacyjnej; 

e)  zasady ksztaJt“wania dziaJek bud“wlanych: 

 teren zag“s”“dar“wać jak“ jedną dziaJkę 
bud“wlaną, 

 d“”uszcza się wydzielenie dziaJek bud“wlanych 
z ”rzeznaczeniem ”“d l“kalizację urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

f)  zasady “bsJugi k“munikacyjnej terenu: 

 dojazd z ulicy klasy dojazdowej, 

 na wyznacz“nym terenie nalewy za”ewnić 
miejsca ”“st“j“we dla sam“ch“dów “s“b“wych 
w il“`ci nie mniejszej niw 4 miejsca na 100 m2 

”“wierzchni wewnętrznej “biektów; 

g)  ”“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez ”rzyJącza, 
obowiązuje “czyszczenie z substancji olejowych 

i r“”“”“ch“dnych wód “”ad“wych 
i roztopowych z utwardzonych powierzchni 

miejsc postojowych i d“jazdów; 

h)  ustala się maksymalny d“”uszczalny ”“zi“m 
haJasu jak dla terenów ”rzeznacz“nych na staJy 
pobyt dzieci i mJ“dziewy; 

i)  w ”asie terenu ”“między liniami 
r“zgraniczającymi ”asów dr“g“wych ulic a linią 
zabud“wy d“”uszcza się: 

 l“kalizację zieleni urządz“nej, 

 l“kalizację miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów 
osobowych, 

 l“kalizację sieci infrastruktury technicznejŁｬŁ 

6. p“ § 10 d“daje § 10a w brzmieniu: 

ｭ§ ńŃaŁ 

1. Wyznacza się na Rysun—u Planu - pod 

symbolem U - tereny z podstawowym przeznaczeniem 

dla zabud“wy usJug“wej, usJug“w“ ｦ handlowej 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 

2)  wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJki nie większy 
niw 75%; 

3)  ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna na dziaJce nie 
mniejsza niw 15%; 

4)  “b“wiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wisk“; 

5)  nie d“”uszcza się l“kalizacji w“ln“st“jących 
budynków garaw“wych i “biektów 
tymczasowych. 

3. Cechy zabudowy: 

1)  wys“k“`ć zabud“wy nie większa niw trzy 
k“ndygnacje nadziemne, za wyjątkiem terenów, 
gdzie warunki szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

2)  ge“metria dachów: 

a)  dachy wiel“”“Jaci“we, 

b)  nachylenie ”“Jaci dach“wych nie mniejsze niw 
200, nie większe niw 400; 

c)  kierunek najwywszej kalenicy równ“legJy lub 
”r“st“”adJy d“ fr“ntu dziaJki; 

d)  wys“k“`ć kalenicy nie większa niw 12,0 m nad 

istniejący ”“zi“m terenu ”rzy wej`ciu gJównym 
d“ budynku, za wyjątkiem terenów, gdzie 
warunki szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

3)  ”“krycie dachów dachówką ceramiczną lub 
materiaJem imitującym dachówkę ceramicznąŁ 

4. P“wiązania z zewnętrznym ukJadem 

komunikacyjnym: 

1)  d“stę” d“ terenów z ustalonych w ”lanie dróg 
”ublicznych “raz ”“”rzez dr“gi wewnętrzne nie 
wyznaczone na rysunku planu; 

2)  “b“wiązuje ksztaJt“wanie nawierzchni d“jazdów 
i ch“dników w s”“sób um“wliwiający 
bezkolizyjne korzystanie osobom 

nie”eJn“s”rawnym ruch“w“; 

3)  miejsca postojowe w il“`ci nie mniejszej niw 
3 stanowiska na 100 m2 powierzchni 

wewnętrznej, nie mniej niw 4 stanowiska - 

nalewy wydzielić w granicach dziaJki bud“wlanejŁ 

5. P“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez sieć r“zdzielczą 
i ”rzyJącza, “b“wiązuje “czyszczenie z substancji 

olejowych i r“”“”“ch“dnych wód “”ad“wych 
i roztopowych z utwardzonych powierzchni miejsc 

postojowych i d“jazdówŁ 

6. P“szczególne tereny zag“s”“dar“wać jak“ 
jedną dziaJkę bud“wlaną; za wyjątkiem terenów, gdzie 
warunki szczegóJ“we stan“wią inaczejŁ 
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7. Ustala się maksymalny d“”uszczalny ”“zi“m 
haJasu jak dla terenów mieszkani“w“-usJug“wychŁ 

8. Ustala się szczegóJ“we warunki 
zag“s”“dar“wania dla ”“szczególnych terenów: 

1)  U 26 ｦ zabud“wa usJug“wa k“mercyjna: 

a)  wys“k“`ć zabud“wy: nie więcej niw dwie 
kondygnacje nadziemne, 

b)  d“”uszcza się funkcję mieszkani“wą na drugiej 
k“ndygnacji “biektów, 

c)  “b“wiązuje zakaz bud“wy k“ndygnacji 
”“dziemnych budynków; 

2)  U 27 ｦ zabudowa usJug“w“- handlowa, 

komercyjna: 

a)  wys“k“`ć zabud“wy “raz kierunek gJównej 
kalenicy nalewy d“st“s“wać d“ zabud“wy 
sąsiedniej, 

b)  d“”uszcza się zabud“wę w granicy dziaJki, 

c)  w ”asie terenu ”“między linią r“zgraniczającą 
”asów dr“g“wych ulic a linią zabud“wy 

d“”uszcza się: 

 l“kalizację zieleni urządz“nej, 

 l“kalizację miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów 
osobowych, 

 l“kalizację sieci infrastruktury technicznejŁｬŁ 

7. w § 11 ustŁ1, skre`la się ”kt 6; 

8. w § 11 ustŁ1, ”“ ”kt 14 d“daje ”kt 15 
w brzmieniu: 

ｭń5) ź 15 ｦ teren ”rzeznaczony ”od zieleL 
izolacy–nąŁｬŁ 

9. w § 14 ustŁ1, ”kt 7 otrzymuje brzmienie: 

ｭ7) KS 9 ｦ teren urządzeL —omuni—ac–iŁ 
Projektowany parking i garawe: 

a)  zasady zagospodarowania terenu: 

 wydziela się linią wewnętrzneg“ ”“dziaJu dr“gę 
wewnętrzną jak na rysunku planu, 

 d“”uszcza się l“kalizację zes”“Jów zwartej 
zabud“wy garaw“wej i gospodarczej o jednolitej 

architekturze, 

 d“”uszcza się l“kalizację funkcji usJug“wej 
komercyjnej wbudowanej o powierzchni 

wewnętrznej nie większej niw 50% ”“wierzchni 
wewnętrznej obiektu, z wyJączeniem 
”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wisk“, 

 zes”“Jy zabud“wy garaw“wej i gospodarczej oraz 

”arkingi nalewy iz“l“wać “d zabud“wy 
mieszkaniowej pasami zieleni izolacyjnej 

szer“k“`ci nie mniejszej niw 4,0 m, 

 d“”uszcza się l“kalizację urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej, w tym ”rzebud“wę 
lub ”rzeJ“wenie istniejących sieci, 

 wskaunik wielk“`ci ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sunku d“ ”“wierzchni terenu nie większy 
niw 80%, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10% ”“wierzchni terenu; 

b)  cechy zabudowy: 

 wys“k“`ć zabud“wy nie większa niw dwie 
kondygnacje nadziemne, 

 ge“metria dachów: dachy dwus”ad“we lub 
wiel“”“Jaci“we, nachylenie ”“Jaci dach“wych 
nie mniejsze niw 150, nie większe niw 450, 

wys“k“`ć kalenicy nad istniejący ”“zi“m terenu 
nie większa niw 9,0 m, 

 ”“krycie dachów dachówką ceramiczną lub 
materiaJem imitującym dachówkę ceramiczną; 

c)  ”“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez ”rzyJącza, 
“b“wiązuje “czyszczenie z substancji olejowych 

i r“”“”“ch“dnych wód “”ad“wych 
i roztopowych z utwardzonych powierzchni 

miejsc postojowych i d“jazdów; 

d)  ustala się maksymalny d“”uszczalny ”“zi“m 
haJasu jak dla terenów 
mieszkani“w“usJug“wychŁｬŁ 

10. w § 14 ustŁ1, skre`la się ”kt 8 i pkt 15; 

11. w § 14 ustŁ1, ”“ ”kt 17 d“daje ”kt 18 

 i pkt 19 w brzmieniu: 

ｭń8) KS 21 ｦ teren urządzeL —omuni—ac–iŁ 
Parking “góln“d“stę”ny z zielenią iz“lacyjnąŁ 
Ob“wiązuje wyznaczenie ciągu ”iesz“ ｦ jezdnego 

zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu. 

19) KS 22 ｦ teren urządzeL —omuni—ac–iŁ 
R“zbud“wa ”asa dr“g“weg“ ulicy Wys”iaLskieg“Ł 
Ś“”uszcza się l“kalizację zat“ki ”arking“wej dla 
sam“ch“dów “s“b“wychŁｬŁ 

12. w § 16 ustŁ1, ”“ ”kt 7 d“daje się ”kt 7a 
w brzmieniu: 

ｭ7a) Kź ń3 ｦ teren komunikacji samochodowej 

ｦ skrzyw“wanie skanali-zowane w trasie ulicy zbiorczej: 

a)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 9 i 10 pkt 5, 

b)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenu “b“wiązują 
ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 pkt 2 dla 

obiektu oznaczonego na rysunku planu 

symb“lem K 63;ｬ 

13. W czę`ci graficznej zmiana ”lanu ”“lega na: 

a)  na arkuszu Nr 1 rysunku planu ｦ zmiana 1: 
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 skre`leniu “znaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla terenu urządzeL k“munikacji 
KS 10, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla terenu zabud“wy usJug“wej 
U 26, 

 dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabudowy; 

b)  na arkuszu Nr 2 rysunku planu ｦ zmiana 2: 

 d“daniu linii r“zgraniczającej tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami A1-D, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN 1A, 

 dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabudowy; 

c)  na arkuszu Nr 2 rysunku planu - zmiana 3: 

 d“daniu linii r“zgraniczających tereny o równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami A ｦ E, 

 skre`leniu “znaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla terenu urządzeL k“munikacji 
KS 13, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

przeznaczeniem dla terenu komunikacji 

samochodowej KZ 13; 

d)  na arkuszu Nr 2 rysunku planu w tabeli: ｭWykaz 
“biektów “bjętych “chr“ną k“nserwat“rską na 
“bszarze “bjętym ”lanemｬ d“daje się ”“ wierszu 
A K 72 wiersz: ｬ K 73, FranciszkaLska 7, d“m, 
“k“J“ 1930 rŁｬ 

e)  na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 4: 

 d“daniu linii r“zgraniczających tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami A ｦ E, 

 skre`leniu linii r“zgraniczającej tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami BCD, 

 dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabudowy; 

f)  na arkuszu Nr 4 rysunku planu - zmiana 5: 

 d“daniu linii r“zgraniczających tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami CDGH, 

 d“daniu “znaczenia ciągu pieszo - jezdnego 

wymagająceg“ utw“rzenia, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla terenu urządzeL k“munikacji 
KS 21; 

g)  na arkuszu Nr 4 rysunku planu ｦ zmiana 11: 

 d“daniu linii r“zgraniczających tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 

zagospodarowania oznaczonych literami 

DD1D2B1B2, FGHIKA, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

przeznaczeniem dla terenu komunikacji KD, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”“d zieleL iz“lacyjną ź 15, 

 dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabud“wy wzdJuw ”r“jekt“wanej ulicy KŚ na 
terenie oznaczonym symbolem MW 10; 

h)  na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 6: 

 skre`leniu “znaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla terenu urządzeL k“munikacji 
KS 17, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla zabud“wy usJug“w“ - 

handlowej U 27, 

 dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnej linii 

zabud“wy wzdJuw ulicy Rejtana i ulicy 

Wys”iaLskieg“; 

i)  na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 7: 

 d“daniu linii r“zgraniczających tereny o równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami DC, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla funkcji usJug“w“-

mieszkaniowej MU 46; 

j)  na arkuszu Nr 5 rysunku planu - zmiana 8: 

 d“daniu linii r“zgraniczających tereny o równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zag“s”“dar“wania wzdJuw linii “znacz“nej 
literami FF1, 

 skre`leniu linii r“zgraniczającej tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zag“s”“dar“wania wzdJuw linii “znacz“nej 
literami F1L, 

 dodaniu oznaczenia obiektu K73; 

k)  na arkuszu Nr 8 rysunku planu - zmiana 9: 

  d“daniu linii r“zgraniczających tereny 
o równych funkcjach lub równych zasadach 
zagospodarowania oznaczonej literami A ｦ C, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

przeznaczeniem teren urządzeL k“munikacji KS 
22; 

l)  na arkuszu Nr 10 rysunku planu - zmiana 10: 

 skre`leniu “znaczenia terenu z podstawowym 

przeznaczeniem teren zieleni parkowej Z 6, 

 dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem teren zabud“wy usJug“wej  
UP 39, 
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 dodaniu oznaczenia nieprzekraczalnych linii 

zabud“wy wzdJuw ulicy K“”ernika i ulicy 3 Maja; 

m)  na arkuszu Nr 10 rysunku planu w tabeli BILANS 

TERENU: 

 w wierszu MW w kolumnie pn. Stan istn. w ha - 

zmienia się liczbę 32,93 na 32,69, 

 w wierszu MW w kolumnie pn. Nowe tereny 

w ha - zmienia się liczbę 0,75 na 0,71, 

 w wierszu MW w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 33,68 na 33,40, 

 w wierszu MU w kolumnie pn. Nowe tereny 

w ha - zmienia się liczbę 0,15 na 0,42, 

 w wierszu MU w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 15,02 na 15,29, 

 w wierszu MN, MP w kolumnie pn. Stan istn. 

w ha - zmienia się liczbę 44,67 na 44,31, 

 w wierszu MN, MP w kolumnie pn. Razem w ha 

- zmienia się liczbę 47,93 na 47,57. 

 w wierszu UP w kolumnie pn. Nowe tereny 

w ha - zmienia się liczbę 0,10 na 0,60, 

 w wierszu UP w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 17,20 na 17,70, 

 wiersz UC w k“lumnie ”nŁ Uwytk“wanie - 

otrzymuje brzmienie UC + U, 

 w wierszu UC + U w kolumnie pn. Nowe tereny 

w ha - zmienia się liczbę 0,81 na 1,02, 

 w wierszu UC + U w kolumnie pn. Razem w ha 

- zmienia się liczbę 18,17 na 18,38, 

 w wierszu Z w kolumnie pn. Stan istn. w ha - 

zmienia się liczbę 8,58 na 8,08, 

 w wierszu Z w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 9,66 na 9,16, 

 w wierszu KS w kolumnie pn. Nowe tereny 

w ha - zmienia się liczbę 2,69 na 2,65, 

 w wierszu KS w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 13,91 na 13,87, 

 w wierszu K w kolumnie pn. Nowe tereny w ha 

- zmienia się liczbę 2,95 na 3,19, 

 w wierszu K w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 39,80 na 40,04. 

§ 2. źaJącznikami d“ uchwaJy są: 1Ł czę`ć 
graficzna w skali 1: 1000 stan“wiąca zaJączniki Nr 1A, 
1B, 1C, 1D, 1E 1F, 1G i 1H - s”“rządz“na na 
fragmentach kopii rysunku planu wymienionego w § 1; 
czę`ć graficzna jest integralną czę`cią niniejszej 
uchwaJy; 

2. r“zstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia nie 

uwzględni“nych uwag wniesi“nych d“ zmiany ”lanu - 

stan“wiące zaJącznik nr 2 *; 

3. r“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania - 

stan“wiące zaJącznik nr 3 *; 

§ 3. Traci m“c uchwaJa Nr LVIIIł495ł2010 Rady 
Miejskiej JasJa z dnia 11 stycznia 2010 r. 

§ 4. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrz“wi Miasta JasJaŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”“ u”Jywie  
30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa P“dkar”ackieg“Ł 

 

* zaJącznika nie “gJasza sięŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
JasJa 
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