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UCHWAIA NR LXIIł52Ńł2ŃńŃ 

RAŚY MIśJSKIśJ JASIA 

 z dnia 15 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JasJa dla obszaru ｭWARźYCś I Nr 38ｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sa’orządzie g’inny’ (ŚzŁ 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z ”ównŁ z’Ł) oraz  
art. 20 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717, z ”ównŁ z’Ł) Rada Miejska JasJa 
po stwierdzeniu zgodno`ci niniejszej z’iany ”‘anu ze 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego Miasta JasJa (UchwaJa Nr XXłń89ł95 
Rady Miejskiej JasJa z dnia 28 grudnia 1995 roku ｦ 

z ”óuniejszy’i z’iana’i) uchwa‘a, co nastę”uje: 

§ 1. ńŁ Uchwa‘a się zmianę mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta JasJa dla 
obszaru ｭWARźYCś I Nr 38ｬ, uchwalonego uchwaJą 
nr XXVł2Ń2ł2ŃŃ4 Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia  

ń3 wrze`nia 2ŃŃ4 ro—u (”ubli—ac–a: ŚzŁ UŁ Wo–Ł 
Podkar”ac—iego nr ń22 ”ozŁ ń4Ń3), zwaną dale– 
zmianą ”lanuŁ 

2Ł Usta‘enia z’iany ”‘anu dotyczą obszaru 

okre`‘onego w zaJŁ nr ń do UchwaJy  
Nr XXXVIIł3ń5ł2ŃŃ8 Rady Miejskiej JasJa z dnia  

29 wrze`nia 2ŃŃ8 roku, obej’ującego tereny 
”oJowone we wschodniej czę`ci JasJa, ograniczone 

w nastę”ujący s”osób: 

1)  od ”óJnocy u‘Ł Bieszczadzką, 

2)  od wschodu ul. Fabryczną, 

3)  od ”oJudnia i zachodu istniejący’i cieka’i 
wodnymi. 

3Ł Powierzchnia obszaru objętego z’ianą ”‘anu 

wynosi ok. 137,4 ha. 

§ 2. źaJącznika’i do niniejszej uchwaJy są: 

1)  zaJącznik nr ń ｦ rysunek zmiany planu w skali 

1 : 2ŃŃŃ, stanowiący integra‘ną czę`ć 
uchwaJy; 

2)  zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
na‘ewą do zadaL wJasnych g’iny, oraz 
zasadach ich finansowania, nie będące 
ustaleniami zmiany planu. 

§ 3. ńŁ Usta‘enia z’iany ”‘anu, stanowiące 
tre`ć niniejszej uchwaJy, zawarte są równiew na 
rysunku zmiany planu. 

2. Ustalenia zmiany planu zawarte w niniejszej 

uchwale oraz w czę`ci graficznej obowiązują JącznieŁ 

§ 4. ńŁ Obowiązujące e‘e’enty usta‘eL zmiany 

planu, wyznaczone na rysunku zmiany planu 

stanowiący’ zaJącznik Nr ‘ do niniejszej uchwaJy: 

1)  granice obszaru ob–ętego zmianą ”lanu; 

2)  granicę administracy–ną miasta JasJa 
stanowiącą zarazem granicę obszaru ob–ętego 
zmianą ”lanu; 

3)  linie rozgranicza–ące - wyznaczające tereny 
o równy’ ”rzeznaczeniu ‘ub równych zasadach 
zagospodarowania; 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone 

na rysunku zmiany planu i obowiązujące 
w odniesieniu do budynków istniejących 
i planowanych; 

5)  tereny o równym przeznaczeniu podstawowym 

i dopuszczalnym, wydzielone liniami 

rozgraniczający’i i oznaczone nastę”ujący’i 
symbolami identyfikacyjnymi: 

a)  1.MNU ｦ 4.MNU tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usJugowej, 

b)  1.U ｦ 6.U tereny zabudowy usJugowej, 

c)  1.P ｦ 9.P tereny obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i ’agazynów, 

d)  E teren urządzeL e‘ektroenergetycznych, 

e)  1.Z ｦ 5.Z tereny zie‘eni nie urządzonej, 

f)  KDGP tereny dróg ”ub‘icznych ｦ droga gJówna 

ruchu przyspieszonego, 

g)  1.KDZ ｦ 8.KDZ tereny dróg ”ub‘icznych ｦ drogi 

zbiorcze, 

h)  1.KDL ｦ 4.KDL tereny dróg ”ub‘icznych ｦ drogi 

lokalne, 

i)  1.KDD ｦ 2.KDD tereny dróg ”ub‘icznych ｦ 

drogi dojazdowe, 

j)  1.KDW ｦ 7.KDW tereny dróg wewnętrznychŁ 

6)  ‘inie e‘ektroenergetyczne `redniego i wysokiego 

na”ięcia wraz ze strefa’i: techniczną 
i ochronną; 

7)  gazociąg wysoko”ręwny wraz ze strefą 
bez”ieczeLstwa; 
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8)  stanowiska archeo‘ogiczne znajdujące się 
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
źabytków w Rzeszowie. 

2. Na rysunku zmiany planu oznaczono ponadto 

orientacyjne linie rozgraniczające, i‘ustrujące 
frag’enty ukJadu ko’unikacyjnego ”oza obszare’ 
objęty’ z’ianą ”‘anu ｦ nie będące usta‘enia’i 
zmiany planu. 

§ 5. W uchwale Nr XXV/202/2004 Rady 

Miejskiej JasJa z dnia ń3 wrze`nia 2ŃŃ4 roku 
w”rowadza się nastę”ujące z’iany: 

1)  § 3 - § ń3 otrzy’ują nastę”ujące brz’ienie: 

ｭ§ 3Ł ńŁ I‘ekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  uchwale ｦ na‘ewy ”rzez to rozu’ieć niniejszą 
uchwaJę, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wynika 
inaczej; 

2)  planie - na‘ewy ”rzez to rozu’ieć tekst ”‘anu 
oraz rysunek zmiany planu; 

3)  rysunku zmiany planu - na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć graficzną czę`ć ”‘anu wykonaną 
w skali 1 : 2000 na kopii mapy zasadniczej, 

stanowiącą zaJącznik Nr ‘ do niniejszej uchwaJy; 

4)  linii rozgranicza–ące– ｦ na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
‘inię, która rozgranicza tereny o równy’ 
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym 

‘ub równych zasadach zagos”odarowania; 

5)  przeznaczeniu podstawowym - na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć rodzaj ”rzeznaczenia, usta‘onego 
w tek`cie ”‘anu na dany’ terenie, 
wyznaczony’ ‘inia’i rozgraniczający’i na 
rysunku zmiany planu; 

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym - na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć inny rodzaj ”rzeznaczenia niw 
przeznaczenie podstawowe, dopuszczone na 

dany’ terenie jako uzu”eJnienie ”rzeznaczenia 
podstawowego; 

7)  terenie - na‘ewy ”rzez to rozu’ieć teren 

wyznaczony i ograniczony na rysunku zmiany 

”‘anu ‘inia’i rozgraniczający’i, oznaczony 
nu’ere’ ”orządkujący’ i przypisanym 

sy’bo‘e’, na który’ obowiązują te sa’e 
usta‘enia, je`‘i z tre`ci uchwaJy nie wynika 

inaczej; 

8)  terenie inwestycji - na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
teren objęty wnioskie’ o pozwolenie na 

budowę i granicami projektu zagospodarowania 

w rozu’ieniu ”rze”isów odrębnych; 

9)  dziaJce budowlane– ｦ na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
nierucho’o`ć gruntową ‘ub dziaJkę gruntu, 
której wie‘ko`ć, cechy geo’etryczne oraz 

wy”osawenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej s”eJniają wymogi realizacji 

obiektów budow‘anych wynikające z odrębnych 
”rze”isów; 

10)  powierzchni zabudowy - na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć su’ę ”owierzchni zabudowy 
budynków istniejących i projektowanych ｦ 

zlokalizowanych i ”‘anowanych na dziaJce 
budowlanej lub na terenie inwestycji; 

11)  powierzchni biologicznie czynnej - na‘ewy ”rzez 
to rozu’ieć grunt rodzi’y oraz wodę 
powierzchniową na terenie dziaJki budow‘anej 
lub w terenie inwestycji a takwe 5Ń% sumy 

”owierzchni tarasów i stro”odachów 
o powierzchni nie mniejszej 10 m2 urządzonych 
jako staJe trawniki ‘ub kwietniki na ”odJowu 
za”ewniający’ i’ natura‘ną wegetację - 

zgodnie z definicją zawartą w przepisach 

odrębnych; 

12)  wyso—o`ci zabudowy - na‘ewy ”rzez to 

rozu’ieć wysoko`ć budynku ’ierzoną od 
”ozio’u terenu ”rzy gJówny’ wej`ciu do 
budynku do górnej ”Jaszczyzny stro”u bądu 
najwywej ”oJowonej krawędzi stropodachu nad 

najwywszą kondygnacją uwytkową a‘bo do 
kalenicy dachu; 

13)  billboardzie - na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
wielko”owierzchniowe urządzenie rek‘a’owe 
o ”owierzchni większej niw 3Ń,Ń ’², wolno 

stojące a takwe u’ieszczane na e‘e’entach 
konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub na 

ogrodzeniu; 

14)  drodze wewnętrzne– ｦ na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
wyznaczoną ‘ub niewyznaczoną na rysunku 
z’iany ”‘anu drogę nie”ub‘iczną, o której 
mowa w ”rze”isach odrębnych; 

15)  dojazdach nie wydzielonych ｦ na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć drogi stanowiące dojazdy do 
budynków i urządzeL, a takwe ustanowione 
sJuwebno`ci drogowe; 

16)  ogrodzeniu ”eJnym - na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
’ur ”eJny ‘ub inne ogrodzenie, w który’ 
powierzchnia prze`witów widocznych 
w kierunku ”rosto”adJy’ do e‘ewacji frontowej 
ogrodzenia wynosi ’niej niw 2Ń% jego 
powierzchni; 

17)  terenie zieleni ｦ na‘ewy ”rzez to rozu’ieć teren 
nieuwytków ro‘nych i ”ó‘ ugorowanych 
poddanych natura‘nej sukcesji ro`‘innej, jak 
równiew teren ”okryty ro`‘inno`cią nadwodną 
i zie‘enią Jęgową oraz teren ”okryty sku”iska’i 
drzew i krzewów; 

18)  zieleni izolacyjnej ｦ na‘ewy ”rzez to rozu’ieć 
zie‘eL urządzoną niską i wysoką, ksztaJtowaną 
w postaci kompozycji z drzew i krzewów 
w celu izolacji optycznej i akustycznej równych 
funkcji. 

2Ł Inne okre`‘enia uwyte w niniejszej uchwale, 

a nie wy’ienione ”owywej, na‘ewy rozu’ieć zgodnie 
z ich definicjami umieszczonymi w przepisach 

odrębnych. 
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§ 4Ł ńŁ Przebudowa istniejącej i budowa nowej 

zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego 

zainwestowania, a takwe z’iany zagos”odarowania 
i uwytkowania terenów nie ’ogą naruszać 
w szczegó‘no`ci: 

1)  ”raw wJa`cicie‘i i uwytkowników terenów 
sąsiadujących; 

2)  innych wy’agaL, a w szczegó‘no`ci 
dotyczących ochrony i ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ochrony `rodowiska, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

2Ł Ś‘a terenów, d‘a których ”‘an z’ienia ich 
”rzeznaczenie, do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
ich wykorzystywania - do czasu zagospodarowania 

zgodnie z niniejszym planem. 

§ 5Ł Usta‘a się stawkę ”rocentową sJuwącą 
na‘iczaniu jednorazowej o”Jaty związanej ze wzroste’ 
warto`ci nierucho’o`ci w związku z uchwaleniem 

zmiany planu w wysoko`ci ńŃ % d‘a wszystkich 
terenówŁ 

§ 6Ł Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego. 

ńŁ W zakresie zasad ochrony istniejących 
warto`ci urbanistycznych oraz ”rawidJowego 
ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego w granicach 

obszaru objętego ”‘ane’ usta‘a się: 

1)  ksztaJtowanie ”rzestrzeni w projektowanych 

zes”oJach zabudowy usJugowej ”rzez okre`‘enie 
gabarytów ”rojektowanych obiektów ”rzy 
równoczesny’ za”ewnieniu jednorodno`ci for’ 
architektonicznych; 

2)  w s”osobie zagos”odarowania terenów 
przeznaczonych ”od zabudowę usJugową usta‘a 
się wskaunik ’aksymalnej powierzchni 

zabudowy oraz wskaunik ’ini’a‘nej 
powierzchni biologicznie czynnej ; 

3)  w”rowadzenie ograniczeL gabarytowych d‘a 
budynków ”rojektowanych; 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, wrysowane 

wzdJuw istniejących i ”‘anowanych ciągów dróg 
pub‘icznych znajdujących się w obszarze 

zmiany planu; 

5)  zachowanie zie‘eni istniejącej oraz do”uszczenie 
jej uzu”eJnienia w terenach zabudowy 

usJugowej. 

2Ł Śo”uszcza się u’ieszczanie urządzeL 
reklamowych w postaci szy‘dów oraz tab‘ic 
informacyjnych - w ty’ bi‘‘boardów ｦ z zachowaniem 

wy’agaL zawartych w § ń3 ustŁ 4 ”kt 7, § ń3a  
ust. 4 pkt 7 i § ń3b ustŁ 4 pkt 7. 

3Ł źakazuje się budowy ogrodzeL ”eJnych od 
strony dróg ”ub‘icznychŁ 

§ 7Ł źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego 

ńŁ Ś‘a ochrony `rodowiska i ”rzyrody usta‘a się 
nastę”ujące zasady: 

1)  z uwagi na ”oJowenie obszaru na terenie 
GJównego źbiornika Wód Podzie’nych nr 433 
ｭŚo‘ina rzeki WisJokiｬ nakJada się obowiązek 
od”rowadzenia `cieków komunalnych 

z nowych inwestycji do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej; 

2)  zaopatrzenie w cie”Jo ”rzez stosowanie 
niskoe’isyjnych uródeJ, takich jak: energia 
elektryczna, gaz przewodowy, gaz propan-

butan, o‘ej o”aJowy oraz ”a‘iwa staJe 
z wykorzystaniem odpowiednich technologii 

spalania; 

3)  do”uszcza się wykorzystywanie odnawialnych 

uródeJ energii - w ty’ cie”Ja górotworu i energii 

sJonecznej - ’iędzy inny’i ”rzez stosowanie 
kolektorów sJonecznych oraz ”o’” cie”Ja; 

4)  do”uszcza się ’agazynowanie wód o”adowych 
z powierzchni dachowych w zbiornikach 

zlokalizowanych na dziaJce ‘ub w terenie 

inwestycji. 

2. Dla ochrony krajobrazu i `rodowiska 
kulturowego, z uwagi na stan zainwestowania 

terenów objętych ”‘ane’, z uwzg‘ędnienie’ 
aktualnego zagos”odarowania terenów sąsiednich 

usta‘a się: 

1)  ograniczenia wysoko`ci ”rojektowanej 
zabudowy; 

2)  maksymalne, nieprzekraczalne powierzchnie 

zabudowy; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy ze 

szczególny’ uwzg‘ędnienie’ ”rzestrzeni tras 
ko’unikacji ”ub‘icznej, stanowiących e‘e’ent 
ksztaJtowania krajobrazu; 

4)  do”uszcza się ’odernizację na”owietrznych 
linii elektroenergetycznych i ich kablowanie, 

w ty’ ’iędzy inny’i ”rzez ukJadanie ”od 
”owierzchnią terenu. 

§ 8Ł Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów 

Wyznacza się na rysunku z’iany ”‘anu 

nastę”ujące strefy nadzoru archeo‘ogicznego 
z od”owiadającą i’ nu’eracją (wg kart ewidencji 
stanowisk archeologicznych); 
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Funkcja obiektu Chronologia 
Nr. stanowiska w obszarze (wg kart 

ewidencji stanowisk archeologicznych) 

a) `‘ad osadnictwa epoka brązu ‘ub okres ha‘sztacki 30 

b) `‘ad osadnictwa epoka kamienia 31 

c) `‘ad osadnictwa (?) prahistoria 32 

d) `‘ad osadnictwa wczesne `redniowiecze 41 

 

 

 

§ 9. źasady —sztaJtowania ”rzestrzeni 
publicznych 

W obszarze planu jako przestrzenie publiczne 

”rzyj’uje się tereny istniejących i ”‘anowanych dróg 
publicznych, d‘a których usta‘a się zasadę stosowania 
ko’”‘eksowych rozwiązaL w zakresie 

zagos”odarowania ”asów drogowych w liniach 

rozgraniczających, które ”o‘egają ’iędzy inny’i na: 

1)  kompleksowym ksztaJtowaniu zie‘eni 
towarzyszącej drogo’; 

2)  w”rowadzaniu nie ko‘idujących z przepisami 

o ruchu drogowy’ zadrzewieL i zakrzewieL 
wzbogacających wa‘ory funkcjona‘ne 
i estetyczne terenu drogi; 

3)  tworzenie w ”rzestrzeniach dróg ”owiązaL 
pieszych z terenami zabudowanymi, terenami 

rekreacji i terenami innych przestrzeni 

publicznych. 

§ ńŃ. źasady ”odziaJu nieruchomo`ci 

W obszarze ”‘anu usta‘ono ’ini’a‘ne wie‘ko`ci 
nowo wydzie‘anych dziaJek budow‘anych 
uzyskiwanych w wyniku ”odziaJu nierucho’o`ci d‘a 
wyszczegó‘nionych terenów i okre`‘ono: 

1)  d‘a terenów zabudowy ’ieszkaniowo-

usJugowej (MNU) w § ń3 ustŁ 4 pkt 1; 

2)  d‘a terenów zabudowy usJugowej (U) w § ń3a 
ust. 4 pkt 1; 

3)  d‘a terenów obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i ’agazynów (P) w § ń3b ustŁ 4 pkt 1. 

§ ńń. Ustalenia dotyczące u—Jadu 
komunikacyjnego. 

ńŁ Usta‘a się nastę”ujący s”osób obsJugi 
obszaru objętego ”‘ane’ ”rzez ukJad drogowy: 

1)  obszar obsJugiwany jest ”rzez ”odstawowy 
ukJad ko’unikacyjny wytworzony z dróg 
publicznych lokalnych (KDL) i dojazdowych 

(KDD), ”owiązany droga’i zbiorczy’i (KDZ) 

z drogą krajową nr 28 (u‘Ł Bieszczadzka,  
ul. Prze’ysJowa) w k‘asie drogi gJównej ruchu 
przyspieszonego (KDGP); 

2)  usta‘a się zasadę obsJugi ”oszczegó‘nych 
terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę ”rzez 

planowane drogi lokalne (KDL), drogi 

dojazdowe (KDD) i drogi wewnętrzne (KDW); 

3)  do”uszcza się rea‘izację nie wyznaczonych na 
rysunku z’iany ”‘anu dojazdów do dziaJek jako 
drogi wewnętrzne; 

4)  do czasu rea‘izacji ”óJnocnej obwodnicy ’iasta 
JasJa i zmianie kategorii odcinka drogi w ciągu 
ul. Bieszczadzkiej (na wysoko`ci terenu ńŁU) 
z drogi krajowej na inną, wyk‘ucza się 
’ow‘iwo`ć rea‘izacji skrzywowania drogi gJównej 
ruchu przyspieszonego KDGP z drogą zbiorczą 
1.KDZ. 

2Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady obsJugi 
parkingowej: 

1)  w terenach obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i ’agazynów (P) oraz w terenach zabudowy 

usJugowej (U) nakazuje się za”ewnienie co 
najmniej jednego miejsca postojowego na 

kawdych 25 ’2 ”owierzchni wewnętrznej; 

2)  w terenach zabudowy mieszkaniowo-usJugowej 
(MNU) nakazuje się za”ewnienia co naj’niej 
jednego ’iejsca ”ostojowego ”rzy”adającego 
na jeden lokal mieszkalny oraz co najmniej 

dwóch ’iejsc ”ostojowych ”rzy”adających na 
jeden ‘oka‘ usJugowy; 

3)  do”uszcza się rea‘izację ’iejsc ”ostojowych, 
zlokalizowanych w terenach przeznaczonych 

pod drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
które nie ’ogą być bi‘ansowane ”rzy usta‘aniu 
’iejsc ”ostojowych d‘a terenów okre`‘onych 

w pkt 1 i pkt. 2. 

§ ń2. Ustalenia dotyczące zasad modernizac–i, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

ńŁ W ce‘u za”ewnienia ”rawidJowego 
funkcjonowania obszaru, w ty’ s”eJnienia wy’ogów 
sanitarnych, usta‘a się zasady obsJugi terenów 
objętych ”‘ane’ w zakresie infrastruktury technicznej, 

w dostosowaniu do potrzeb ustalonego przeznaczenia 

terenówŁ 

2Ł Jako genera‘ne zasady obowiązujące 
w obszarze ”‘anu usta‘a się: 

1)  utrzy’anie istniejących ciągów, urządzeL 
i obiektów uzbrojenia infrastruktura‘nego, 
z dopuszczeniem ich rozbudowy i modernizacji; 
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2)  do”uszcza się rea‘izację nowych ciągów 
uzbrojenia oraz ‘oka‘izowanie obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznej w terenach 

planu; 

3)  w granicach terenów objętych ”‘ane’ 
do”uszcza się ‘oka‘izowanie nie wyznaczonych 
na rysunku zmiany planu podziemnych 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w ce‘u obsJugi obszaru oraz d‘a rea‘izacji 
niezbędnych inwestycji ”od warunkie’, we ich 
lokalizacja nie pozostaje w s”rzeczno`ci 
z ”ozostaJy’i usta‘enia’i ”‘anu; 

3Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady re’ontu, 
rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę 

terenów objętych planem: 

1)  ”‘anuje się doce‘owe wy”osawenie terenów 
w wodę dostarczaną z miejskiej sieci 

wodociągowej; 

2)  do”uszcza się ’odernizację istniejących 
i budowę nowych odcinków sieci 
wodociągowej; 

4Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady re’ontu, 
rozbudowy i budowy systemu od”rowadzania `cie—ów 

z terenów objętych ”‘ane’: 

1)  usta‘a się obowiązek wy”osawenia obszaru 
w kana‘izację z dopuszczeniem odprowadzenia 

z niej `cieków do istniejącego ko‘ektora 
sanitarnego o `rednicy 3ŃŃ ’’ uJowonego 
wzdJuw u‘Ł Bieszczadzkiej i dalej do miejskiej 

oczyszcza‘ni `cieków; 

2)  usta‘a się obowiązek od”rowadzenia `cieków 
”oza obszar objęty ”‘ane’; 

3)  do”uszcza się ’odernizację istniejących 
i budowę nowych odcinków kana‘izacji 
sanitarnej w terenach objętych planem; 

4)  we wszystkich terenach objętych niniejszy’ 
”‘ane’ do”uszcza się do czasu rea‘izacji 
kanalizacji - nie dJuwej jednak niw do 2Ńń5 roku - 
od”rowadzenie `cieków do szcze‘nych 
zbiorników i ich okresowe usuwanie; 

5)  zakazuje się rozsączkowania `cieków we 
wszystkich terenach objętych niniejszy’ 
planem. 

5Ł Usta‘enia dotyczące budowy syste’u 
od”rowadzenia wód o”adowych z terenów objętych 
planem; 

1)  usta‘a się zasadę od”rowadzania wód 
opadowych z obszaru objętego ”‘ane’ do 
odbiorników znajdujących się ”oza ty’ 
obszarem, z wyjątkie’ sytuacji o”isanej  
w pkt 3. 

2)  nakazuje się budowę kana‘izacji o”adowej 
z ”odJączenie’ jej do istniejącego ko‘ektora 
deszczowego `rednicy 8ŃŃ i 900 mm 

uJowonego wzdJuw u‘Ł Fabrycznej ｦ po jej 

”oJudniowej stronie; 

3)  do”uszcza się ’agazynowanie wód o”adowych 
odprowadzanych z powierzchni dachowych  

(w celu ich wykorzystania ’iędzy inny’i do 
”ie‘ęgnacji zie‘eni, ’ycia nawierzchni 
utwardzonych it”Ł) do zbiorników za’kniętych 
podziemnych lub nadziemnych, usytuowanych 

na dziaJce ‘ub w terenie inwestycji. 

6Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady re’ontu, 
rozbudowy i budowy systemu gazowniczego: 

1)  do”uszcza się ’ow‘iwo`ć wy”osawenia terenów 
objętych ”‘ane’ w sieć gazową rozdzie‘czą; 

2)  do”uszcza się ’odernizację i rozbudowę 
istniejących oraz budowę nowych gazociągówŁ 

7Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady zaopatrzenia 

obszaru w cie”Jo: 

1)  usta‘a się zasadę zao”atrzenie w cie”Jo 
zabudowy ”oJowonej we wszystkich terenach 
objętych ”‘ane’ ”rzez zastosowanie naj‘e”szej 
dostę”nej techniki wykorzystywanej w jego 

wytwarzaniu z niskoe’isyjnych uródeJ, w tym: 

energii elektrycznej, gazu przewodowego, gazu 

propan-butan oraz ”a‘iw staJych 
z wykorzystaniem odpowiednich technologii 

spalania; 

2)  do”uszcza się utrzy’anie obecnego s”osobu 
ogrzewania istniejących budynków 
i przygotowania cie”Jej wody w oparciu 

o indywidua‘ne uródJa cie”Ja i lokalny system 

grzewczy; 

3)  do”uszcza się wykorzystywanie 
niekonwencjona‘nych uródeJ energii, w tym 

wykorzystanie energii sJonecznej i cie”Ja 
górotworu ”rzez zastosowanie ’iędzy inny’i 
kolektorów sJonecznych i ”o’” cie”Ja; 

4)  do”uszcza się ’ow‘iwo`ć dostarczania cie”Ja do 
ogrzewania budynków oraz cie”Jej wody ze 
uródeJ znajdujących się ”oza obszare’ objęty’ 
planem. 

8Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady re’ontu, 
rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego: 

1)  obszar objęty ”‘ane’ wy”osawony jest w sieci 

i urządzenia e‘ektroenergetyczne; 

2)  do”uszcza się ’odernizację i rozbudowę 
istniejących oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL e‘ektroenergetycznych 

z zastosowanie’ nastę”ujących zasad: 

a)  nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 

ń5łŃ4 kV na‘ewy budować wyJącznie jako 
wnętrzowe ‘ub sJu”owe, 

b)  nową sieć e‘ektroenergetyczną `redniego 
i niskiego na”ięcia na‘ewy wykonać wyJącznie 
jako kab‘ową (ukJadaną ”od ”owierzchnią 
terenu), 

c)  dopuszcza się ukJadanie ‘inii kab‘owych 
w obrębie ”asa drogowego istniejących 
i ”‘anowanych dróg; 
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3)  ”rzy usta‘aniu ‘oka‘izacji obiektów oraz u‘ic, 
na‘ewy zachować strefy ochronne i techniczne, 

które wynoszą: 

a)  d‘a ‘inii na”owietrznych `redniego na”ięcia  
SN 15 kV ｦ 16 m, 

b)  d‘a ‘inii na”owietrznych niskiego na”ięcia  
nN ｦ 6 m, 

c)  dla linii kablowych nN i SN ｦ 1 m, 

d)  dla stacji transformatorowych SN / nN ｦ  

5 x 5 m. 

9Ł Usta‘a się nastę”ujące zasady re’ontu, 
rozbudowy i budowy systemu telekomunikacyjnego: 

1)  do”uszcza się wy”osawenie obszaru objętego 
planem w infrastrukturę te‘etechniczną; 

2)  do”uszcza się ’odernizację i rozbudowę 
istniejących oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL te‘etechnicznych z zastosowaniem 

nastę”ujących zasad: 

a)  nowe linie sieci telekomunikacyjnych na‘ewy 
”rowadzić wyJącznie jako kab‘owe ukJadane 
”od ”owierzchnią terenu ‘ub w kanalizacji 

teletechnicznej z dopuszczeniem ich 

prowadzenia w obrębie ”asa drogowego 
istniejących i ”‘anowanych dróg, 

b)  w obrębie ”asa drogowego istniejących 
i projektowanych dróg do”uszcza się ‘oka‘izację 
szafek rozdzielczych przewodowej sieci 

telekomunikacyjnej, 

c)  w ”rzy”adku ’odernizacji, istniejące 
na”owietrzne ‘inie te‘eko’unikacyjne na‘ewy 
wy’ieniać na ‘inie kab‘owe (dozie’ne) ‘ub 
w kanalizacji teletechnicznej. 

ńŃŁ Usta‘a się nastę”ujące zasady gospodarki 

odpadami: gos”odarkę od”ada’i na‘ewy ”rowadzić 
zgodnie z uwzg‘ędnienie’ segregacji od”adów 
u uródeJ ich ”owstawania, z jednoczesnym 

wyodrębnienie’ od”adów niebezpiecznych, zgodnie 

z zasada’i okre`‘ony’i d‘a ’iasta JasJaŁ 

§ ń3. ńŁ Wyznacza się TERENY ZABUDOWY 

MIESZKANIOWO-USIUGOWśJ, oznaczone na rysunku 

zmiany planu symbolami 1.MNU ｦ 4.MNU. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje 

zabudowę ’ieszkaniowo-usJugowąŁ 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  zabudowę związaną z wytwórczo`cią 
i rze’iosJe’, której ”owierzchnia nie ’owe 
stanowić więcej niw 8Ń% ”owierzchni 
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na 

dziaJce ‘ub w terenie inwestycji; 

2)  zabudowę usJugową, w ty’ zabudowę usJug 
hand‘owych nie ”rzekraczających 2000 m2 

powierzchni sprzedawy, której ”owierzchnia nie 
’owe stanowić więcej niw 8Ń% ”owierzchni 

zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na 

dziaJce ‘ub w terenie inwestycji; 

3)  zabudowę budynka’i ”o’ocniczy’i jak 
budynki magazynowe, gospodarcze i garawe; 

4)  drogi wewnętrzne nie wrysowane na rysunku 
zmiany planu, miejsca postojowe, chodniki, 

”odej`cia i podjazdy; 

5)  zie‘eL izo‘acyjną oraz ozdobną z elementami 

’aJej architektury; 

6)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. W terenach MNU w zakresie sposobu ich 

zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1)  ”owierzchnia nowo wydzie‘anych dziaJek 
budow‘anych nie ’owe być ’niejsza niw  
1000 m2; 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie ’owe ”rzekroczyć 
4Ń % ”owierzchni dziaJki budow‘anej lub terenu 

inwestycji; 

3)  ”owierzchnia bio‘ogicznie czynna nie ’owe 
stanowić ’niej niw 3Ń % ”owierzchni dziaJki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

4)  wysoko`ć budynków ”rojektowanych 
i rozbudowywanych nie ’owe ”rzekraczać  
10 m; 

5)  na‘ewy stosować dachy budynków jako 
wielospadkowe, z zachowaniem symetrii 

nachy‘enia ”oJaci oraz o kącie nachy‘enia 
gJównych ”oJaci od 3Ńº ｦ 45º; 

6)  usta‘enia dotyczące za”ewnienia ’ini’a‘nej 
i‘o`ci ’iejsc ”ostojowych i garawowych 
zawarte zostaJy w § ńń ust 2 pkt 2; 

7)  dopuszcza się u’ieszczanie urządzeL 
reklamowych w ”ostaci szy‘dów oraz tab‘ic 
informacyjnych i tzw. billboardów 
z zachowanie’ ograniczenia wynikającego 
z zastosowania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ｦ jak ich obowiązywanie 
w odniesieniu do budynkówŁ 

2)  ”o § ń3 dodaje się § ń3a ｦ 13i: 

ｭ§ ń3a. ńŁ Wyznacza się TERENY ZABUDOWY 

USIUGOWśJ oznaczone na rysunku zmiany planu 

symbolami 1.U ｦ 6.U. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje 

zabudowę usJugową związaną z handlem detalicznym 

i hurtowym, specjalistyczne salony sprzedawy, 
zabudowę rze’iosJa i wytwórczo`ciŁ 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  zabudowę budynka’i ”o’ocniczy’i jak 
budynki magazynowe, gospodarcze i garawe; 

2)  wewnętrzne drogi dojazdowe, ’iejsca 
”arkingowe, chodniki, ”odej`cia i podjazdy do 

budynków; 
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3)  zie‘eL tzwŁ izo‘acyjną oraz ozdobną 
z e‘e’enta’i ’aJej architektury; 

4)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4Ł W granicach terenów U, w zakresie sposobu 

ich zagospodarowania i warunków zabudowy 
obowiązują nastę”ujące usta‘enia: 

1)  powierzchnia nowo wydzie‘anych dziaJek 
budow‘anych nie ’owe być ’niejsza niw  
1500 m2; 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie ’owe ”rzekroczyć 
45 % ”owierzchni dziaJki budow‘anej ‘ub terenu 
inwestycji; 

3)  ”owierzchnia bio‘ogicznie czynna nie ’owe 
stanowić ’niej niw 25 % ”owierzchni dziaJki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

4)  wysoko`ć budynków ”rojektowanych nie ’owe 
”rzekroczyć ń2 ’, (nie ‘icząc ko’inów 
i e‘e’entów insta‘acji techno‘ogicznych 
związanych z przeznaczeniem podstawowym, 

których wysoko`ć nie ’owe ”rzekroczyć 2Ń ’); 

5)  na‘ewy stosować dachy budynków jako 
wielospadkowe, z zachowaniem symetrii 

nachy‘enia ”oJaci oraz o kącie nachy‘enia 
gJównych ”oJaci od Ńº ｦ 3Ńº, z dopuszczeniem 

”owierzchni ”oJaci nie będących ”Jaszczyzna’i; 

6)  usta‘enia dotyczące za”ewnienia minimalnej 

i‘o`ci ’iejsc ”ostojowych i garawowych 
zawarte zostaJy w § ńń ust 2 pkt 1; 

7)  do”uszcza się u’ieszczanie urządzeL 
reklamowych w ”ostaci szy‘dów oraz tab‘ic 
informacyjnych i tzw. billboardów 
z zachowanie’ ograniczenia wynikającego 
z zastosowania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ｦ jak ich obowiązywanie 
w odniesieniu do budynków, 

8)  powierzchnia zabudowy, o której ’owa  
w ust. 3, pkt 1 nie ’owe stanowić więcej niw 
2Ń% ”owierzchni zabudowy na dziaJce 
budowlanej lub w terenie inwestycji; 

9)  do”uszcza się rea‘izację dróg wewnętrznych nie 
wrysowanych na rysunku zmiany planu. 

§ ń3b. ńŁ Wyznacza się TśRśNY OBIśKTÓW 
PROŚUKCYJNYCH, SKIAŚÓW I MAGAźYNÓW, 

oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami  

1.P ｦ 9.P. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje 

zabudowę ”rodukcyjną, skJady i magazyny. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  zabudowę usJugową, w ty’ zabudowę usJug 
hand‘u nie ”rzekraczających 2ŃŃŃ ’2 

”owierzchni s”rzedawy, której ”owierzchnia nie 
’owe stanowić więcej niw 3Ń% ”owierzchni 
zabudowy związanej z przeznaczeniem 

podstawowy’, z‘oka‘izowanej na dziaJce ‘ub 
w terenie inwestycji; 

2)  wewnętrzne drogi dojazdowe, ’iejsca 
”arkingowe, chodniki, ”odej`cia i podjazdy; 

3)  zie‘eL tzwŁ izo‘acyjną oraz ozdobną 
z e‘e’enta’i ’aJej architektury; 

4)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. W terenach P, w zakresie sposobu ich 

zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują 
ustalenia zawarte w Rozdzia‘e II niniejszej uchwaJy 
a ”onadto nastę”ujące usta‘enia: 

1)  ”owierzchnia nowo wydzie‘anych dziaJek 

budow‘anych nie ’owe być ’niejsza niw  
3000 m2; 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie ’owe ”rzekroczyć 
6Ń % ”owierzchni dziaJki budow‘anej ‘ub terenu 
inwestycji za wyjątkie’ terenów 2ŁP, 5ŁP, 6ŁP, 
7.P, 8.P oraz 9.P, w których do”uszcza się  
70 % powierzchni zabudowy; 

3)  ”owierzchnia bio‘ogicznie czynna nie ’owe 
stanowić ’niej niw ń5 % ”owierzchni dziaJki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

4)  wysoko`ć nowo ”rojektowanych budynków nie 
’owe ”rzekroczyć 2Ń ’, (nie ‘icząc ko’inów 
i e‘e’entów insta‘acji techno‘ogicznych 

związanych z przeznaczeniem podstawowym); 

5)  na‘ewy stosować dachy budynków jako 
wielospadkowe, z zachowaniem symetrii 

nachy‘enia ”oJaci oraz o kącie nachy‘enia 
gJównych ”oJaci od Ńº ｦ 3Ńº, z dopuszczeniem 

”owierzchni ”oJaci nie będących ”Jaszczyzna’i; 

6)  usta‘enia dotyczące za”ewnienia ’ini’a‘nej 
i‘o`ci ’iejsc ”ostojowych i garawowych 
zawarte zostaJy w § ńń ust 2 pkt 1; 

7)  do”uszcza się u’ieszczanie urządzeL 
reklamowych w ”ostaci szy‘dów oraz tab‘ic 
informacyjnych i tzw. billboardów 
z zachowaniem ograniczenia wynikającego 
z zastosowania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ｦ jak ich obowiązywanie 
w odniesieniu do budynków; 

8)  w terenach 1.P, 2.P, 4.P, 5.P i 6.P dla nowych 

inwestycji usta‘a się ’ini’a‘ną ”owierzchnię 
dziaJki budowlanej ｦ nie ’niej niw ń,Ń ha. 

§ ń3c. ńŁ Wyznacza się TśRśN URźĄŚźśK 
ELEKTROENERGETYCZNYCH, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem E. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje 

zabudowę rozdzie‘ni e‘ektroenergetycznej wraz 
z urządzenia’i infrastruktury technicznej. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  wewnętrzne drogi dojazdowe, ’iejsca 
”arkingowe, chodniki, ”odej`cia i podjazdy do 

budynków; 

2)  zie‘eL tzwŁ izo‘acyjną oraz ozdobną 
z e‘e’enta’i ’aJej architektury; 
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3)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. W granicach terenu E, w zakresie sposobu 

jego zagospodarowania i warunków zabudowy 
obowiązują nastę”ujące usta‘enia: 

1)  ”owierzchnia zabudowy nie ’owe ”rzekroczyć 
30% powierzchni terenu E; 

2)  ”owierzchnia bio‘ogicznie czynna nie ’owe 
stanowić ’niej niw 3Ń% ”owierzchni terenu E; 

3)  wysoko`ć nowo ”rojektowanych budynków nie 
’owe ”rzekroczyć ń3 ’, (nie ‘icząc ko’inów 
i e‘e’entów insta‘acji techno‘ogicznych 
związanych z przeznaczeniem podstawowym); 

4)  na‘ewy stosować dachy budynków jako 
wielospadkowe, z zachowaniem symetrii 

nachy‘enia ”oJaci oraz o kącie nachy‘enia 
gJównych ”oJaci od Ńº ｦ 3Ńº, z dopuszczeniem 

”owierzchni ”oJaci nie będących ”Jaszczyzna’i; 

5)  usta‘a się obowiązek za”ewnienia co naj’niej 
jednego ’iejsca ”ostojowego ‘ub garawowego, 
”rzy”adającego na dwóch zatrudnionych 

”racownikówŁ 

§ ń3d. ńŁ Wyznacza się TERENY ZIELENI 

oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami  

1.Z ｦ 6.Z. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje tereny 

zieleni. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  zie‘eL urządzoną i ogrody ozdobne 

z e‘e’enta’i ’aJej architektury; 

2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3)  drogi wewnętrzne, `ciewki ”iesze i rowerowe, 

doj`cia i dojazdy do terenów otaczających - nie 

wyznaczone na rysunku z’iany ”‘anu, których 
”owierzchnia nie ’owe ”rzekroczyć  

ńŃ% ”owierzchni ”oszczegó‘nego terenuŁ 

4Ł W granicach terenów ź w zakresie sposobu 

ich zagos”odarowania obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1)  usta‘a się zakaz zabudowy; 

2)  do”uszcza się ‘oka‘izację urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, 

z zachowaniem zasad zawartych w przepisach 

odrębnych; 

3)  do”uszcza się z’ianę natura‘nego 
uksztaJtowania terenów z odtworzeniem 

warstwy ”róchniczej g‘eby na terenach 
”rzeksztaJconychŁ 

§ ń3e. ńŁ Wyznacza się TśRśN ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ｦ ŚROGA GIÓWNA RUCHU 

PRZYSPIESZONEGO, oznaczony na rysunku zmiany 

planu symbolem KDGP, 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

droga gJówna, z wy”osawenie’ dostosowany’ do jej 

k‘asy (jezdnia, chodniki, `ciewki rowerowe, ”asy 
i zatoki ”ostojowe, ”asy zie‘eni, ”rzej`cia piesze 

i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony 

i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną (odwodnienie, o`wiet‘enie, 
urządzenia zabez”ieczenia, oznakowania i sterowania 

ruche’ oraz sJuwące ograniczaniu uciąw‘iwo`ci 
komunikacyjnych). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związanej funkcjona‘nie 
z drogami; 

2)  obiekty ’aJej architektury; 

3)  zie‘eL izo‘acyjnąŁ 

4Ł Usta‘a się szeroko`ć ”asa drogowego 
w liniach rozgraniczających jak na rysunku z’iany 
planu. 

5Ł Warunkie’ rea‘izacji urządzeL 
towarzyszących, o których ’owa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wy’ogów 
uwytkowania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

§ ń3f. ńŁ Wyznacza się TśRśNY ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ｦ DROGI ZBIORCZE, oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolami 1.KDZ ｦ 7.KDZ 

2Ł Podstawowy’ ”rzeznaczenie’ terenu są 
drogi zbiorcze, z wy”osawenie’ dostosowany’ do ich 
k‘asy (jezdnia, chodniki, `ciewki rowerowe, ”asy 
zie‘eni, ”rzej`cia ”iesze i przejazdy rowerowe, zatoki 

przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe), 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
(odwodnienie, o`wiet‘enie, urządzenia zabezpieczenia, 

oznakowania i sterowania ruche’ oraz sJuwące 
ograniczaniu uciąw‘iwo`ci ko’unikacyjnych). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związanej funkcjona‘nie 
z drogami; 

2)  obiekty ’aJej architektury; 

3)  zie‘eL izo‘acyjnąŁ 

4Ł Usta‘a się szeroko`ć ”asa drogowego 
w liniach rozgraniczających, jak na rysunku z’iany 
planu. 

5Ł Warunkie’ rea‘izacji urządzeL 
towarzyszących, o których ’owa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wy’ogów 
uwytkowania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

§ ń3g. ńŁ Wyznacza się TśRśNY ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ｦ DROGI LOKALANE, oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolami 1.KDL ｦ 4.KDL 

2Ł Podstawowy’ ”rzeznaczenie’ terenu są 
drogi lokalne, z wy”osawenie’ dostosowany’ do ich 
klasy (jezdnia, chodniki, `ciewki rowerowe, ”asy 
i zatoki ”ostojowe, ”asy zie‘eni, ”rzej`cia ”iesze 

i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony 
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i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną (odwodnienie, o`wietlenie, 

urządzenia zabez”ieczenia, oznakowania i sterowania 

ruche’ oraz sJuwące ograniczaniu uciąw‘iwo`ci 
komunikacyjnej). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związanej funkcjona‘nie 
z drogami; 

2)  obiekty ’aJej architekturyŁ 

3)  zie‘eL izo‘acyjnąŁ 

4Ł Usta‘a się szeroko`ć ”asa drogowego 
w liniach rozgraniczających, jak na rysunku z’iany 
planu. 

5Ł Warunkie’ rea‘izacji urządzeL 
towarzyszących, o których ’owa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wy’ogów 
uwytkowania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

§ ń3h. ńŁ Wyznacza się TśRśN ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ｦ DROGI DOJAZDOWE, oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolami 1.KDD ｦ 2.KDD. 

2Ł Podstawowy’ ”rzeznaczenie’ terenu są 
drogi dojazdowe, z wy”osawenie’ dostosowany’ do 
ich k‘asy (jezdnia, chodniki, `ciewki rowerowe, ”asy 
i zatoki postojowe, pasy zieleni, ”rzej`cia ”iesze 
i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony 

i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną (odwodnienie, o`wiet‘enie, 
urządzenia zabez”ieczenia, oznakowania i sterowania 

ruche’ oraz sJuwące ograniczaniu uciąw‘iwo`ci 
komunikacyjnych). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1)  ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związanej funkcjona‘nie 
z drogami; 

2)  obiekty ’aJej architekturyŁ 

3)  zie‘eL izo‘acyjnąŁ 

4Ł Usta‘a się szeroko`ć ”asa drogowego 

w ‘iniach rozgraniczających, jak na rysunku z’iany 
planu. 

5Ł Warunkie’ rea‘izacji urządzeL 
towarzyszących, o których ’owa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wy’ogów 
uwytkowania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

§ ń3i. ńŁ Wyznacza się TERENY ŚRÓG 
WśWNĘTRźNYCH stanowiących uzu”eJnienie 

”odstawowego ukJadu ko’unikacyjnego, oznaczone 

na rysunku zmiany planu symbolami 1.KDW ｦ 7.KDW. 

2Ł Podstawowy’ ”rzeznaczenie’ terenów są 
u‘ice wewnętrzne, wrysowane na rysunku z’iany 
planu. 

3. Przeznaczenie dopuszcza‘ne stanowią 
nastę”ujące urządzenia towarzyszące uwytkowaniu 
podstawowemu: 

1)  `ciewki rowerowe w ruchu ogó‘ny’ ”o 
jezdniach u‘icy wewnętrznej; 

2)  ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związanej funkcjona‘nie 
z drogami; 

3)  obiekty ’aJej architektury; 

4)  zie‘eL izo‘acyjnąŁ 

4Ł Warunkie’ rea‘izacji urządzeL 
towarzyszących, o których ’owa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wy’ogów 
uwytkowania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ 

5Ł Usta‘a się szeroko`ć drogi wewnętrznej 
w ‘iniach rozgraniczających ｦ jak na rysunku zmiany 

planu. 

3)  § ń5 otrzy’uje brz’ienie: ｭUsta‘a się stawkę 
”rocentową sJuwącą na‘iczaniu  
jednorazowej o”Jaty związanej ze  
wzroste’ warto`ci nierucho’o`ci w wysoko`ci 
30%, z zastrzewenie’ § 5Ł ｭ 

§ 6. Traci ’oc UchwaJa Nr LVł48Ńł2ŃŃ9 Rady 
Miejskiej JasJa z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ’iasta JasJa d‘a 
obszaru ｭWARźŹCś I Nr 38ｬ, uchwa‘onego uchwaJą 
nr XXVł2Ń2ł2ŃŃ4 Rady Miejskiej JasJa z dnia  

ń3 wrze`nia 2ŃŃ4 roku (”ub‘ikacja: ŚzŁ  
U. Woj. Podkarpackiego nr 122 poz. 1403). 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się 
Bur’istrzowi Miasta JasJaŁ 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowy’ 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 
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źaJącznik Nr 2  
do UchwaJy Nr LXIIł52Ńł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej JasJa 

z dnia  15.03.2010 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA JASIA ŚLA OBSźARU ｭWARźYCś I - NR 38ｬ INWśSTYCJI 
ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

 

ńŁ Tereny ”oJowone w granicach obszaru 

objętego z’ianą ”‘anu ’ają za”ewnioną dostę”no`ć 
ko’unikacyjną ”rzez ukJad istniejących dróg 
publicznych: ul. Bieszczadzka (droga krajowa w klasie 

drogi gJównej ruchu ”rzys”ieszonego - KDGP), ul. 

Fabryczna (4.KDZ) oraz realizowanej aktualnie drogi 

zbiorczej oznaczonej symbolem 3.KDZ. Planowane 

drogi zbiorcze: 1.KDZ, 2.KDZ, 5.KDZ, 6.KDZ i 7.KDZ 

oraz drogi lokalne: 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL i 4.KDL jak 

równiew drogi dojazdowe: ńŁKŚŚ i 2ŁKŚŚ stanowią 
uzu”eJnienie syste’u ko’unikacyjnego obsJugującego 
tereny objęte z’ianą ”‘anuŁ W z’ianie ”‘anu 
w”rowadzono do”uszczenie uzu”eJnienia 
”odstawowego ukJadu ko’unikacyjnego ”rzez 
rea‘izację dróg wewnętrznych ｦ w za‘ewno`ci od 
”owstających ”otrzeb ”oszczegó‘nych inwestorów i na 
ich koszt. 

2Ł Obszar objęty z’ianą ”‘anu wy”osawony jest 
czę`ciowo w sieci uzbrojenia infrastruktura‘nego,  
w ty’ w ’iejską sieć wodociągowąŁ Plan dopuszcza 

rozbudowę i ’odernizacją istniejących sieci uzbrojenia 
infrastruktura‘nego oraz budowę nowych odcinków 
sieci ｦ w za‘ewno`ci od ”owstających potrzeb dla 

”oszczegó‘nych inwestycjiŁ 

3Ł Ś‘a okre`‘onych w ustŁ ń i 2 inwestycji 
stanowiących zadania wJasne G’iny JasJo, ”rzewiduje 
się ’ow‘iwo`ć ich finansowania z budwetu ’iasta oraz  
z budwetu ”aLstwa ”rzy udzia‘e ”od’iotów 
gos”odarczych ”rowadzących dziaJa‘no`ć w terenach 
objętych ”‘ane’ ｦ w ramach porozumienia cywilno-

prawnego lub w formie partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

4Ł tródJe’ finansowania inwestycji 
związanych z rea‘izacją dróg zbiorczych (1.KDZ, 

2.KDZ, 5.KDZ, 6.KDZ i 7.KDZ), lokalnych (1.KDL, 

2.KDL, 3.KDL i 4.KDL) i dojazdowych (1.KDD, 2.KDD) 

oraz budowy i ’odernizacji sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej będzie budwet g’iny ｦ w czę`ci 
dotyczącej inwestycji ce‘u ”ub‘icznego o znaczeniu 
g’inny’ oraz dotacje ”ochodzące z funduszy Unii 
Europejskiej i krajowych funduszy celowych. 

5Ł Uzbrojenie terenów objętych z’ianą ”‘anu  
w sieci i urządzenia e‘ektroenergetyczne oraz związane 
z zao”atrzenie’ w gaz, nie stanowiących zadaL 
wJasnych g’iny, rea‘izowane będzie zgodnie  
z zasada’i okre`‘ony’i w ustawie Prawo energetyczne. 
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UCHWAIA Nr 59ŃłXLIIIł2ŃńŃ 

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE 

z dnia 20 stycznia 2010 r. 

 

uchwaJa budwetowa Gminy Mie–s—ie– Lubaczów na 2ŃńŃ ro— 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 4,  

pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa’orządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwa‘a co nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Okre`‘a się dochody budwetu g’iny  
w kwocie 3ŃŁ32ńŁ4ń6,Ń4 zJ 

z tego: 

 dochody biewące w kwocie 23Ł952Ł6Ń7,Ń4 zJ 

 dochody ’ajątkowe w kwocie 6Ł368Ł8Ń9,ŃŃ zJ 

2Ł Okre`‘a się wydatki budwetu g’iny w kwocie 
     32Ł32ńŁ4ń5,Ń4 zJ 

z tego: 

 wydatki biewące w kwocie  24Ł748Ł6ńń,Ń4 zJ 

 wydatki ’ajątkowe w kwocie    

     7Ł572Ł8Ń4,ŃŃ zJ 

3Ł Okre`‘a się deficyt budwetu g’iny w kwocie  
     ńŁ999Ł999,ŃŃ zJ 


