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50)  Trybunalska 

51)  Wróblewskieg“ 

52)  Zamkowa 

53)  źb“w“wa 

54)  ver“mskieg“ 

55)  os. Armii Krajowej 

56)  “sŁ Braci Pr“`bów 

57)  “sŁ PiJsudskieg“ 

58)  “sŁ Jagiell“nów 

59)  os. Kalinki 

60)  “sŁ Mik“Jaja K“”ernika 

61)  “sŁ K“mbatantów 

62)  “sŁ PuJaskieg“ 

63)  “sŁ SJ“neczne 

64)  os. 1000-lecia 

65)  os. Witosa 

2. źakaz nie d“tyczy im”rez zamkniętych 
organizowanych w lokalach gastronomicznych. 

§ 2. Zakaz, o którym m“wa w § 1 wprowadza 

się “d dnia 10 kwietnia 2010 r“ku g“dzŁ 8Ł00 d“ dnia 
11 kwietnia 2010 roku do godz. 14.00. 

§ 3. Wyk“nanie UchwaJy ”“wierza się 
Burmistrz“wi Miasta Jar“sJawiaŁ 

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
3 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
Województwa P“dkar”ackieg“Ł 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta JarosJawia 

 

Janusz Szkodny 
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UCHWAIA NR LXII/517/2010 

 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 53 

 
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) “raz 
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 do 

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

 

1Ł w § 10 ustŁ1 ”“ ”kt 23 d“daje ”kt 24 
w brzmieniu: 

ｭ24 ) U 25 ｦ teren usJug —omercy–nych 
i rzemiosJa ”rodu—cy–nego ｦ o powierzchni 0,066 ha: 

a)  na terenie U 25 d“”uszcza się l“kalizację 
funkcji mieszkaniowej; 

b)  na terenie U 25 nie d“”uszcza się l“kalizację 
funkcji mieszkaniowej; 

 w“ln“st“jących budynków garaw“wych, 

 “biektów m“gących zawsze znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wisk“, z wyJączeniem 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

c)  zasady zagospodarowania terenu: 

 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 wskaunik ”“wierzchni zabud“wy w stosunku 

d“ ”“wierzchni terenu nie większy niw 65%, 

 udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej - nie 

mniej niw 10% ”“-wierzchni terenu “góJem; 
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d)  cechy zabudowy: 

 wys“k“`ć zabud“wy: nie więcej niw 
3 kondygnacje nadziemne + poddasze 

uwytk“we, 

 geometria dachu: dachy strome, 

wiel“”“Jaci“we “ nachyleniu ”“Jaci nie 
mniejszym niw 150 i nie większym niw  
600, kierunek najwywszej kalenicy równ“legJy 
do osi ulicy oznaczonej na zaJączniku  
Nr 1 symbolem KL1, 

 d“”uszczalny ”“zi“m haJasu w `r“d“wisku: jak 
dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJug“wej; 

e)  d“”uszcza się ”“dziaJ dziaJek ”“d urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz dojazdy 

wewnętrzne; 

f)  d“stę”n“`ć k“munikacyjna: 

 dojazd z ustalonej w planie ulicy klasy lokalnej 

KL1, 

 na wyznacz“nym terenie nalewy za”ewnić 
miejsca ”“st“j“we dla sam“ch“dów 
osobowych w liczbie dostosowanej do funkcji 

“biektu, lecz nie mniejszej niw: 1 miejsce na 

100 m2 ”“wierzchni wewnętrznej dla funkcji 
handlowej i usJug“wej “raz 1 miejsce na 

1 mieszkanie, nie mniej niw 1 miejsce na 60 m2 

”“wierzchni wewnętrznej dla funkcji 
mieszkaniowej; 

g)  w ”asie terenu ”“między linią r“zgraniczającą 
”asa dr“g“weg“ ulicy “znacz“nej na zaJączniku 
Nr 1 symbolem KL1 a linią zabudowy 

d“”uszcza się: 

 l“kalizację zieleni urządz“nej, 

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

 l“kalizację sieci infrastruktury technicznej; 

h)  ”“wiązania z zewnętrznym ukJadem 
infrastruktury technicznej ”“”rzez ”rzyJącza, 
“b“wiązuje “d”r“wadzenie `cieków d“ sieci 
miejskiej kanalizacji r“zdzielczejŁｬŁ 

2Ł W czę`ci graficznej zmiana ”lanu ”“lega na: 

1)  na arkuszu Nr 6 rysunku planu: 

a)  d“daniu linii r“zgraniczającej tereny “ równych 
funkcjach lub równych zasadach 
zag“s”“dar“wania wzdJuw ”óJn“cn“-wschodniej 

i wschodniej granicy opracowania, 

b)  dodaniu oznaczenia terenu z podstawowym 

”rzeznaczeniem dla terenu usJug k“mercyjnych 
i rzemi“sJa ”rodukcyjnego U 25. 

2)  na arkuszu Nr 10 rysunku planu w tabeli 

BILANS TERENU: 

a)  w wierszu UC w kolumnie pn. Nowe tereny 

w ha - zmienia się liczbę 0,74 na 0,81, 

b)  w wierszu UC w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 18,10 na 18,17, 

c)  w wierszu Z w kolumnie pn. Nowe tereny w ha 

- zmienia się liczbę 1,15 na 1,08, 

d)  w wierszu Z w kolumnie pn. Razem w ha - 

zmienia się liczbę 9,73 na 9,66. 

§ 2. źaJącznikiem d“ uchwaJy jest czę`ć 
graficzna w skali 1: 1000 stan“wiąca zaJączniki Nr 1 

 i Nr 1A, będące integralną czę`cią uchwaJyŁ 

§ 3. Traci m“c uchwaJa Nr LVIIIł494ł2010 
Rady Miejskiej JasJa z dnia 11 stycznia 2010 r. 

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

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

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
JasJa 

 

Andrze– Śyba` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 26  -  1891-  Poz. 585 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 26  -  1892-  Poz. 585 
 

 

 
 

 


