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UCHWAIA NR XLVIIł336łńŃ 

 RADY MIASTA PRZEWORSKA 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

 Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Mostowej w Przeworsku 

 
ŚziaJając na ”odstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5  

i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  

U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z ”óun. zm.) oraz  
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óun. zm.) stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami 

Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska, 

uchwalonego uchwaJą Rady Miasta Przeworska  
nr LV/354/2002 z dnia 7 ”audziernika 2002r. Rada 
Miasta Przeworska uchwala co nastę”uje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy  

ul. Mostowej w Przeworsku uchwalonego uchwaJą 
Rady Miasta Przeworska nr 243/XXXVII/97 z dnia  

13 listopada 1997r. opublikowanego w Dzienniku Urz. 

Woj. Przemyskiego nr 1, poz. 8 z dnia 06.02.1998r. 

zwaną dalej zmianą ”lanu. 

2. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  zaJącznik nr 1 rysunek zmiany planu w skali 

1:1000, wykonany na ko”ii ”lanu, będący 
integralną czę`cią uchwaJy, obowiązujący 
w zakresie okre`lonym legendą; 

2)  zaJącznik nr 2 rysunek zmiany planu w skali 

1:1000, będący integralną czę`cią uchwaJy, 
obowiązujący w zakresie okre`lonym legendą; 

3)  zaJącznik nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu. 

§ 2. 1. W § 2 uchwaJy wymienionej  
w § 1 ust.1 anuluje się ustalenia dotyczące terenu 
oznaczonego symbolem 2IS o pow. 1,43 ha i w to 

miejsce w”rowadza się tre`ć w brzmieniu: 

1)  teren oznaczony na zaJączniku nr 2 rysunku 

zmiany planu symbolem U/P, o powierzchni 

1,42 ha ”rzeznacza się ”od nieuciąwliwą 
zabudowę usJugową, handlową, ”rodukcyjną 
lub magazynową; 

2)  teren oznaczony na zaJączniku nr 2 rysunku 

zmiany planu symbolem K, o powierzchni  

0,01 ha ”rzeznacza się ”od ”rze”om”ownię 
`cieków. 

 

 

 

2. Śodaje się ”o § 2 §2a w brzmieniu. 

§ 2a. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest  

mowa o: 

1)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, ”oza którą zakazuje się 
sytuowania zabudowy; 

2)  nieuciąwliwej zabudowie usJugowej, handlowej, 
produkcyjnej lub magazynowej ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć: inwestycję, która nie nalewy do 
”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko lub ”otencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
wymagającą s”orządzenia ra”ortu 
o oddziaJywaniu na `rodowisko chyba, we 
przeprowadzona procedura oceny 

oddziaJywania na `rodowisko wykazuje brak 
niekorzystnego w”Jywu na `rodowisko; 

3)  miejscach parkingowych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć otwarte ”arkingi w poziomie terenu 

dla samochodów osobowych i dostawczych. 

2. Przy zagos”odarowaniu terenu nalewy: 

1)  uwzględnić warunki wynikające z ”oJowenia 
terenu w Obszarze Górniczym ZJowa Gazu 
Ziemnego ｭPrzeworsk -1ｬ zgodnie z przepisami 

niniejszej uchwaJy; 

2)  za”ewnić ochronę wód ”odziemnych terenu 
”oJowonego w zasięgu GZWP nr 425 Śębica ｦ 

Stalowa Wola ｦ Rzeszów, którego zasięg 
okre`lony zostaJ w zatwierdzonej dokumentacji 

hydrogeologicznej Ministra Ochrony _rodowiska 

Zasobów Naturalnych i Le`nych nr KŚH  
1/ 013/6037/97 z dnia 18.07.1997r.; 

3)  uwzględnić obszar bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią wyznaczony w oparciu o strefę 
wezbraL ”owodziowych Q1% - 182,5 m n. p. 

m. okre`loną ”rzez Śyrektora RZGW 
w Krakowie w ｭStudium okre`lającym granice 
obszarów bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią 
dla terenów nieobwaJowanych w zlewni 

WisJokaｬ gdzie obowiązują nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia wynikające 
z ”rze”isów szczególnych oraz zasad 
zagospodarowania w niniejszej uchwale. 
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3. Po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu. 

§ 2b. 1. Zasady zagospodarowania 

i ksztaJtowania zabudowy na terenie U/P: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

U/P o ”ow. 1,42 ha ”rzeznacza się ”od 
nieuciąwliwą zabudowę: usJugową, handlową, 
”rodukcyjna lub magazynową; 

2)  do”uszcza się lokalizacje sieci i urządzeL 
uzbrojenia terenu, ”od warunkiem, we nie 
wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem; 

3)  ”owierzchnia zabudowy budynkami nie większa 
niw 70% ”owierzchni terenu; 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mniej niw 10% ”owierzchni terenu; 

5)  obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy nie 
więcej niw 2000m2 ; 

6)  wysoko`ć obiektów ｦ do czterech kondygnacji 

nadziemnych, ”rzy czym nie więcej niw 18,0m 
od ”oziomu terenu do najwywszego ”unktu 
dachu; 

7)  dachy w budynkach ”Jaskie, jednos”adowe lub 
wielospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowych 
od 3º do 45º; 

8)  jednakowe pokrycie dachów w zakresie 

kolorystyki na caJym terenie; 

9)  jednorodna stylistyka i materiaJy na elewacjach 
budynków z zastosowaniem nie więcej niw 
dwóch kolorów i dowolnej liczby odcieni 

kawdego z tych kolorów na elewacjach 
budynków; 

10)  elewacje ”owinny być w jasnych odcieniach 

wybranych kolorów; 

11)  istniejący budynek zlokalizowany ”oza 
nie”rzekraczalną linia zabudowy, ”ozostawia 
się w dotychczasowym uwytkowaniu, bez 
prawa rozbudowy i nadbudowy z mowliwo`cią 
wykonywania remontów; 

12)  do”uszcza się budowę oraz rozbudowę i zmianę 
s”osobu uwytkowania istniejących budynków; 

13)  usytuowanie poziomu parteru zabudowy przy 

uwzględnieniu rzędnej terenu zagrowenia 
powodziowego Q1% 182,5 m n. p. m.; 

14)  nakazuje się nasadzenie ”asa zieleni izolacyjnej 
staJo zielonej od strony ”óJnocnej, o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 1,5m i wykonanie ogrodzenia 

”eJnego; 

15)  wielko`ć dziaJki budowlanej nie mniejsza niw 
0,1 ha; 

16)  kawda dziaJka budowlana ”owinna ”osiadać 
dostę” do drogi ”ublicznej, ”rzez drogi 
wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu, 

o szeroko`ci min. 5,0m; 

17)  liczba miejsc ”ostojowych wyJącznie na 
”owierzchni terenu wg wskaunika ｦ 

1 stanowisko na 40m2 powierzchni uwytkowej 
dla klientów oraz co najmniej 1 miejsce staJe + 
1 miejsce na kawde 200m2 ”owierzchni 
uwytkowej dla obsJugi i dostaw; 

18)  dostę”no`ć komunikacyjna z drogi publicznej 

”oJowonej ”oza granicami ”lanu bez”o`rednio 
lub ”rzez drogi wewnętrzne nie oznaczone na 
rysunku planu. 

2. Zasady zagospodarowania i ksztaJtowania 
zabudowy na terenie K: 

1)  utrzymanie istniejącej ”rze”om”owni `cieków 
z mowliwo`cią jej ”rzebudowy i modernizacji; 

2)  dostę”no`ć komunikacyjna z drogi publicznej 

kat. gminnej ul. Mostowa ”oJowonej ”oza 
granicami zmiany planu. 

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej i gospodarki 

odpadami: 

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną ｦ z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej znajdującej się 
w granicach ”lanu, ”rzy czym do”uszcza się 
mowliwo`ć korzystania z indywidualnych uródeJ 
energii elektrycznej, pod warunkiem, we nie 
”ogorszą stanu `rodowiska; 

2)  zaopatrzenie w wodę ｦ z miejskiej sieci 

wodociągowej ŚN 110 znajdującej się 
w granicach planu; 

3)  od”rowadzanie `cieków sanitarnych ｦ do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 

w granicach planu; 

4)  odprowadzenie wód o”adowych ｦ do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ŚN 600 
znajdującej się ”oza granicami ”lanu; 

5)  `wiadczenie usJug telekomunikacyjnych drogą 
”rzewodową ｦ w wykonaniu podziemnym 

z do”uszczeniem zachowania istniejących linii 
nadziemnych; 

6)  zaopatrzenie w gaz ｦ z sieci gazowniczej  

DN 125 w granicach planu; 

7)  do”uszcza się indywidualnie uródJa cie”Ja 
oparte na paliwach ekologicznych 

z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, 

oleju nisko siarkowego i nie”ogarszających 
stanu `rodowiska; 

8)  gromadzenie i unieszkodliwienie od”adów 
komunalnych ｦ zgodnie z zasadami 

obowiązującymi na terenie miasta; 

9)  gromadzenie i usuwanie od”adów 
wytworzonych w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci gos”odarczej ｦ zgodnie z zasadami 

okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

10)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
cyfrowej i ”rzekauników telefonii cyfrowej; 
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11)  w ”rzy”adku wystą”ienia kolizji 
”rojektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej, nalewy te sieci i urządzenia 

”rzystosować do nowych warunków. 

4. Śo czasu realizacji ustaleL zmiany ”lanu 
tereny objęte zmianą ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwytkowaniu, bez mowliwo`ci ich 
zabudowy budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczasowym, nie związanym z realizacją 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami zmiany 

planu. 

§ 3. W § 3 dotychczasowa tre`ć otrzymuje 
oznaczenie jako ustę” 1 oraz dodaje się ustę”  
2 o tre`ci:ｭ Śla terenu przeznaczonego na cele 

nie”ubliczne oznaczonego symbolem U/P ustala się 
jednorazową o”Jatę w związku ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci 1,0%, natomiast dla 

terenu oznaczonego symbolem K ustala się 
jednorazową o”Jatę w związku ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci 0,1%ｬ. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy zmiany ”lanu 
”owierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Przeworska 

 

Maria Dubrawska - Lichtarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 46  - 3652 -  Poz. 1017 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 46  - 3653 -  Poz. 1017 
 

 

 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 46  - 3654 -  Poz. 1017 
 

ZaJącznik nr 3 do UchwaJy Nr XLVII/335/10 

Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Mostowej w Przeworsku 
 

 

Nie uwzględnia się w czę`ci uwagi wniesionej 
na ”i`mie dnia 8.02.2010r. ”rzez Przedsiębiorstwo 
Budowlane Resbex Sp. z o. o. w Przeworsku,  

ul. Lubomirskich 4a uwytkownika wieczystego dziaJek 
nr nr 4581/4, 4581/3, 4581/2, 4581/6, 4581/5 do 

ustaleL ”rzyjętych w ”rojekcie zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy 

ul. Mostowej w Przeworsku, dotyczącej: 

 likwidacji terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem K ”rze”om”owni `cieków, 
 

Uzasadnienie 

Projekt zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy  

ul. Mostowej w Przeworsku obejmuje obszar  

o ”ow. ok. 1,43ha, ”oJowony w ”óJnocno-zachodniej 

czę`ci miasta Przeworska. 

Zgodnie z mpzp terenu przy ul. Mostowej 

uchwalonym uchwaJą Nr 243/XXXVII/97 Rady Miasta 

Przeworsk z dnia 13.11.1997r. teren ten byJ 
”rzeznaczony ”od istniejący kom”leks o`rodka Ligi 
Obrony Kraju. 

Rada Miasta Przeworska ”rzyjęJa uchwaJę  
Nr VII/39/07 z dnia 29 marca 2007r. o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy  

ul. Mostowej w Przeworsku. 

Po ogJoszeniu w ”rasie o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia zmiany ”lanu, ”odmiot skJadający uwagi, 
nie zJowyJ wniosku do ”lanu. 

W ”rojekcie ”lanu ”rzyjęto ustalenia dotyczące: 

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

U/P, o ”owierzchni 1,42ha ”rzeznacza się ”od 
nieuciąwliwe usJugi, handel, ”rodukcję lub 
magazyny 

 teren oznaczony na rysunku planu symbolem  

K, o ”owierzchni 0,01ha ”rzeznacza się ”od 
”rze”om”ownię `cieków. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaJywania na 

`rodowisko, byJ ”owtórnie wyJowony do ”ublicznego 
wglądu w Urzędzie Miasta Przeworska w dniach 
22.12.2009r. do 21.01.2010r. 

Śo ustaleL ”rzyjętych w ”rojekcie zmiany m”z” 
uwagi na ”i`mie wniosJo Przedsiębiorstwo Budowlane 
Resbex Sp. z o. o. w Przeworsku, ul. Lubomirskich 4a. 

ŚotyczyJy one: 

 likwidacji terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem K (teren infrastruktury technicznej)  

i dojazdu z terenu U/P drogą wewnętrzną  
o szeroko`ci min 5,0m nie oznaczoną  
w granicach planu, 

 wykre`lenia definicji nieuciąwliwych usJug, 
handlu, ”rodukcji lub magazynów, 

 

 w”rowadzenia dachów w budynkach: ”Jaskich, 
jedno lub wielos”adowych o nachyleniu ”oJaci 
dachowych od 3 do 45°, 

 

 zmniejszenie minimalnej szeroko`ci ”asa zieleni 
izolacyjnej z 3,0m do 1,5m, 

 

 likwidacji o”Jaty stanowiącej ”odstawę do 
okre`lenia tzw. renty ”lanistycznej (0-30%). 

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 140 Kc, wJa`ciciel mowe,  
z wyjątkiem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie 
ze s”oJeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 

prawa oraz roz”orządzać nią w granicach okre`lonych 
”rzez ustawy i zasady ws”óJwycia s”oJecznego. 

Gmina ma wyJączną kom”etencję do 
”lanowania miejscowego i dziaJając w granicach i na 
”odstawie ”rawa mowe samodzielnie ksztaJtować 
s”osób zagos”odarowania obszaru ”odlegającego jej 
wJadztwu ”lanistycznemu, jeweli tego wJadztwa nie 
naduwywa (”atrz wyrok NSA z 05.06.1995r. 
IV.S.A.346/93/ONSA3/96 poz. 125). Uprawnienia 

odno`nie miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego wynikają z art. 4 ust 1 i art. 14 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

kawdy ma ”rawo do zagos”odarowania terenu do 
którego ma tytuJ ”rawny oraz do ochrony wJasnego 
interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów 
nalewących do innych osób lub jednostek 
organizacyjnych. 

W zagospodarowaniu przestrzennym powinno 

się uwzględniać zwJaszcza: 

 wymagania Jadu ”rzestrzennego, w tym 
urbanistyki i architektury, 

 

 walory architektoniczne i krajobrazowe, 

 

 wymagania ochrony `rodowiska, w tym 
gos”odarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i le`nych, 

 

 wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
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 wymagania ochrony zdrowia oraz 

bez”ieczeLstwa ludzi i mienia, a takwe osób 
niepeJnos”rawnych, 

 

 walory ekonomiczne przestrzeni, 

 

 ”rawo wJasno`ci, 

 

 ”otrzeby obronno`ci i bez”ieczeLstwa, 

 

 potrzeby interesu publicznego. 

 

O ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub jego 

zmiany rozstrzyga rada gminy w drodze uchwaJy, 
okre`lając granice obszaru objętego ”lanem lub jego 
zmianą, ”rzedmiot i zakres ustaleL ”lanu lub jego 
zmiany. Rozstrzygnięcie to ”odejmuje rada gminy  
z wJasnej inicjatywy lub na wniosek, ”rzy czym  
z wnioskiem o s”orządzenie ”lanu lub zmiany planu 

mowe wystą”ić kawdy (art. 14 ustawy o ”lanowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Burmistrz/wójt, ”rzed ”odjęciem ”rzez radę 
gminy uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu 
dokonuje analizy zgodno`ci ”rzewidywanych 
rozwiązaL ”lanu z ustaleniami studium. 

W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego okre`la się obowiązkowo: 

 ”rzeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zagos”odarowania, 

 

 zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego, 

 

 zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody  
i krajobrazu kulturowego, 

 

 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
 

 wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych, 

 

 ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki 
intensywno`ci zabudowy, 

 

 granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 
lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, 
w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, 

 

 szczegóJowe zasady i warunki scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem 
miejscowym, 

 szczegóJowe warunki zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

 

 -zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

 

 s”osób i termin tymczasowego 
zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenów, 

 

 stawki procentowe na podstawie których ustala 
się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
 

Organ administracji ”ublicznej o”racowujący 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego lub w”rowadzający zmiany tego 
”lanu s”orządza równiew ”rognozę oddziaJywania na 
`rodowisko (art. 17 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym). 

WedJug art. 72 ust.1 ”kt. 3 i ust. 2 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony `rodowiska 
(tekst jednolity z dnia 23.01.2008r. w Dz. U nr 25, 

”oz. 150 z ”óun. zm.) w miejscowych ”lanach 

zagos”odarowania ”rzestrzennego za”ewnia się 
warunki utrzymania równowagi ”rzyrodniczej  
i racjonalną gos”odarkę zasobami `rodowiska,  
w szczególno`ci ”o”rzez za”ewnienie kom”leksowego 
rozwiązania ”roblemów zabudowy miast i wsi, ze 
szczególnym uwzględnieniem gos”odarki wodnej, 
od”rowadzenia `cieków, gos”odarki od”adami, 
systemów trans”ortowych i komunikacji ”ublicznej 
oraz urządzania i ksztaJtowania zieleni.  
W miejscowych ”lanach ”rzy ”rzeznaczeniu terenów 
na ”oszczególne cele oraz okre`laniu zadaL 
związanych z zagos”odarowaniem tych terenów,  
w strukturze wykorzystania terenów ustala się 
”ro”orcje ”ozwalające na zachowanie lub 
”rzywracanie na nich równowagi ”rzyrodniczej  
i ”rawidJowych warunków wycia. 

WedJug art. 46 ustawy o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz ocenach 
oddziaJywania na `rodowisko z dnia 3.10.2008. (Śz. 
U. Nr 199, ”oz. 1227 z ”óun. zm.) w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 

”rze”rowadza się strategiczną ocenę oddziaJywania na 
`rodowisko bierze się ”od uwagę m. in. as”ekty 
`rodowiskowe, a szczególnie zrównowawony rozwój, 
ochronę `rodowiska, rodzaj i skalę oddziaJywania na 
`rodowisko, ”rawdo”odobieLstwo wystą”ienia 
oddziaJywaL skumulowanych lub transgranicznych, 

obszary o szczególnych wJa`ciwo`ciach naturalnych 
lub ”osiadające znaczenie dla dziedzictwa 
kulturowego, wrawliwe na oddziaJywania, istniejące 
”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska lub 
intensywne wykorzystanie terenu. 

WedJug §14 ust. 2 Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim ”owinny od”owiadać 
budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 75 poz. 690  

z ”óun. zm.) do”uszcza się doj`cia i dojazdy do dziaJek 
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budowlanych w ”ostaci ciągu ”ieszojezdnego, pod 

warunkiem, we ma on szeroko`ć nie mniejszą niw 5,0m 
umowliwiającą ruch ”ieszy oraz ruch i ”ostój 
”ojazdów.  

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym jeweli korzystanie 

 z nieruchomo`ci lub jej czę`ci w dotychczasowy 

s”osób lub zgodny z dotychczasowym 
”rzeznaczeniem staJo się niemowliwe lub istotnie 
ograniczone, wJa`ciciel lub uwytkownik wieczysty 
nieruchomo`ci mowe wądać od gminy:  

 odszkodowania za ”oniesioną rzeczywistą 
szkodę, albo,  

 

 wyku”ienia nieruchomo`ci lub jej czę`ci,  
 

 zamiany nieruchomo`ci na inną.  
 

Biorąc ”od uwagę stan faktyczny i ”rawny, 
stwierdzam co nastę”uje:  

Po za”oznaniu się z tre`cią uwagi oraz 
”rzyjętych w ”rojekcie zmiany m”z” terenu ”rzy 
Mostowej w Przeworsku rozwiązaL funkcjonalno-

przestrzennych ”ostanowiono w czę`ci uwagę 
wniesioną na ”i`mie dnia 08.02.2010r.  
”rzez Przedsiębiorstwo Budowlane Resbex S”.  
z o. o. w Przeworsku, ul. Lubomirskich 4a, 

uwytkownika wieczystego dziaJek nr nr 4581/4, 
4581/3, 4581/2, 4581/6, 4581/5 do ustaleL 
przyjętych w ”rojekcie zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy  

ul. Mostowej w Przeworsku uwzględnić:  

 w terenie U/P wykre`la się z § 2b ust 1 ”kt. 19 
i wykre`la się w terenie K w § 2b ust 2 ”kt. 2, 
a w to miejsce w § 2b ust 2 ”kt. 2 poprzez 

w”rowadzenie za”isu dostę” do drogi 
”ublicznej kat. gminnej ul. Mostowa znajdującej 
się ”oza granicami ”lanu,  

 

 w terenie U/P wykre`la się w § 2b ust 1  
pkt. 14, poprzez wprowadzenie zapisu nakazuje 

się nasadzenie ”asa zieleni izolacyjnej staJo 

zielonej od strony ”óJnocnej, o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 1,5m i wykonanie ogrodzenia 
”eJnego;  

 w terenie U/P wykre`la się w § 2b ust 1 ”kt. 7, 
poprzez wprowadzenie zapisu dachy  

w budynkach: ”Jaskie, jedno lub wielos”adowe 
o nachyleniu ”oJaci dachowych od 3 do 45°,  

 

 wykre`lenia definicji z § 2a ust 1 ”kt. 2 
”od”unkt c) zabudowę o dowolnej  
z wymienionych funkcji, nie emitującą 
nie”rzyjemnych za”achów, widocznych dymów 
i o”arów, nie wymagającą skJadowania 
od”adów na otwartej ”rzestrzeni, a takwe nie 
generującą haJasu o duwym natęweniu oraz nie 
”owodującą innych uciąwliwo`ci w granicach  
i ”oza granicami nieruchomo`ci.  

 

 w § 3 ust. 2 ”o”rzez w”rowadzenie za”isu  
o tre`ci ｭŚla terenu ”rzeznaczonego na cele 
niepubliczne oznaczonego symbolem U/P ustala 

się jednorazową o”Jatę w związku ze wzrostem 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci  
1,0% natomiast dla terenu oznaczonego 

symbolem K ustala się jednorazową o”Jatę  
w związku ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci 0,1%ｬ.  

 

PozostaJej czę`ci uwagi ”ostanowiono nie 

uwzględnić z nastę”ujących ”rzyczyn:  

 likwidacji terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem K ”rze”om”owni `cieków ”oniewaw 
jest to niezgodne z odrębną funkcją ”ubliczną 
”eJnioną ”rzez ”rze”om”ownię `cieków 
usytuowaną na wydzielonej dziaJce komunalnej 

gdzie do”uszcza się mowliwo`ć jej rozbudowy  
i modernizacji.  

 

Nie mowna w za”isach ”rojektu ”lanu ”ominąć 
obowiązkowego naliczenia tzw. renty ”lanistycznej, 
która mowe wynosić od 0 do 30% ”oniewaw jest to 
niezgodne z ustawą o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 

przestrzennym art.15 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 36  

ust. 4 oraz Rozp. Min Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Śz. U Nr 164, ”oz. 1587).W ”lanie mowna jednak 

”rzyjąć mniejsze stawki. 
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UCHWAIA NR XLVł339ł2ŃńŃ 

 RADY GMINY SANOK 

 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Strówe Wielkie 5" 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

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. Nr 80 poz. 717 z ”óun. zm.) i po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze " Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok" 

uchwalonym UchwaJą Rady Gminy w Sanoku  


