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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  
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Nr XXXV/227/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. z ”óun 
zm.: Rada Gminy Sanok uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan 

Zagos”odarowania Przestrzennego " Strówe Wielkie 
5 " - w gminie Sanok, w miejscowo`ci Strówe Wielkie, 
zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 

66, 68ha, ”oJowony w miejscowo`ci Strówe Wielkie, 
znajdujący się w ”óJnocno - zachodniej czę`ci 
miejscowo`ci ”rzy granicy z miastem Sanok 

i miejscowo`cią Strówe MaJe. 

3. Plan skJada się z tekstu ”lanu stanowiącego 
tre`ci niniejszej UchwaJy oraz ZaJącznika Nr 1 - 

stanowiącego jego integralną czę`ć - rysunku planu 

w skali 1:2000. 

4. Tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych 
zasadach zagos”odarowania oznaczone są na rysunku 
planu symbolami literowymi od”owiadającymi ich 
funkcji ustanowionej ”rze”isami uchwaJy. 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 

rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu  
i o róznych zasadach zagos”odarowania, 
obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz 

symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami 
planu. 

6. Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
przeznaczenia terenów: 

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 

2MN i 3MN; 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usJugami - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1 MN/U, 2MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U, 

5 MN/U i 6 MN/U; 

3)  tereny zabudowy usJugowej - tereny usJug 
komercyjnych - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1 U, 2 U, 3 U, 4 U,5 U i 6 U; 

4)  tereny zabudowy usJugowej - tereny usJug 
sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1 US, 2 US, 3 US, 4 US i 5 US; 

5)  tereny komunikacji - tereny drogi publicznej 

zbiorczej - oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1KD -Z; 

6)  tereny komunikacji - tereny dróg wewnętrznych 

- oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 

7KDW, 8KDW i 9KDW; 

7)  tereny komunikacji - tereny ciągów pieszo - 

jezdnych - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KPJ, 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ, 5KPJ, 

6KPJ i 7 KPJ; 

8)  tereny komunikacji - tereny parkingów - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KPR, 

2KPR,3KPR i 4KPR; 

9)  tereny lasów - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1ZL i 2ZL; 

10)  tereny zieleni izolacyjnej i korytarzy 

ekologicznych wzdJuw cieków wodnych - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 

2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI i 7ZI; 

11)  tereny zieleni publicznej i rekreacyjnej - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 

2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP i 6ZP; 

12)  tereny wód powierzchniowych `ródlądowych - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS 

i 2WS; 

RozdziaJ 2 

Ustalenia obowiązujące na caJym obszarze  
objętym planem 

§ 2. 1. W granicach caJego obszaru objętego 
”lanem do”uszcza się: 

1)  lokalizację urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej o znaczeniu lokalnym, jeweli nie 
kolidują z innymi ustaleniami planu; 

2)  mowliwo`ć skablowania linii na”owietrznych; 

3)  wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo - jezdnych dla obsJugi zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowej bez wyznaczenia 
rysunku planu; 

4)  lokalizację budynków gos”odarczych, 
garawowych, (o”rócz garawy blaszanych) 
i miejsc ”ostojowych jako towarzyszących 
obiektom mieszkaniowym i usJugowym; 

5)  zmianę ksztaJtu i wielko`ci dziaJek (scalenia 

i ”odziaJy) w dostosowaniu do ich 

przeznaczenia i zasad ich ksztaJtowania 
ustalonych planem; 

6)  budowę w granicy dziaJek celem realizacji 
zabudowy bliuniaczej i szeregowej; 

2. W granicach caJego obszaru objętego ”lanem 
zabrania się: 

1)  lokalizowania obiektów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m² ; 

2)  lokalizowania obiektów tymczasowych, za 
wyjątkiem ”rzeznaczonych do czasowego 
uwytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych na terenie budowy; 

3)  lokalizowania wiecej niw jednego budynku 
mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na 

wydzielonej dziaJce ”rzeznaczonej na ten cel; 

4)  realizacji ogrodzeL z zastosowaniem ”rzęseJ 
betonowych. 
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3. W granicach caJego obszaru objętego ”lanem 
nakazuje się lokalizację gJównych ciągów sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej, niezbędnych do 
obsJugi zabudowy, w liniach rozgraniczających dróg 
lub ”omiędzy liniami rozgraniczjącymi dróg, a liniami 

zabudowy wyznaczonymi w planie, w przypadku 

braku mozliwo`ci takiej realizacji, do”uszcza się 
przebieg tych sieci poprzez inne tereny wyznaczone 

w planie 

4. W strefie szeroko`ci 25 m wzdJuw brzegów 
istniejącego cieku wodnego obowiązuje zakaz 
likwidowania zakrzewieL i zadrzewieL, za wyjątkiem 

zakrzewieL i zadrzewieL zagrawających stabilno`ci 
skarp brzegowych cieku wodnego. 

5. Zakazuje się lokalizacji masztów, wiew 
radiowych i telewizyjnych, wiew stacji bazowych 
telefonii komórkowej, oraz wiew telekomunikacyjnych 
sieci bezprzewodowych z urządzeniami radiowego 

systemu dostę”owego. 

6. Na terenach eksponowanych widokowo 

wysoko`ć budynków nie ”owinna ”rzekraczać jednej 
kondygnacji uwytkowej + ”oddasze uwytkowe 

§ 3. 1. W zakresie obsJugi komunikacyjnej 
terenu objętego ”lanem ustala się: 

1)  nakazuje sie utrzymanie ukJadu drogowego 
obejmującego droge ”owiatową oznaczoną 
symbolem 1KD - Z oraz drogi gminne 

wewnętrzne wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi ”rzylegające do granicy 
obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

2)  do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i rozbudowę istniejącego ukJadu oraz nakazuje 
budowę nowego, uzu”eJniającego ukJadu 
komunikacyjnego ”oJaczonego z ukJadem 
istniejącym, w ”ostaci dróg 
wewnętrznych:1KDW - 9 KDW i ciągów ”ieszo 
- jezdnych 1 KPJ - 7 KPJ; 

2. Nakazuje się realizację miejsc ”arkingowych 
i ”ostojowych dla ”rzedsięwzięć w ramach dziaJki lub 
zes”oJu dziaJek, na której istnieje lub będzie 
realizowane ”rzedsięwzięcie, w ilo`ci okre`lonej 
niniejszą uchwaJą. 

3. W liniach rozgraniczających ”oszczególnych 
terenów, w tym takwe dróg, ”oza ”asem jezdni 
do”uszcza się wyznaczenie `ciewek rowerowych 

4. Ustala się normatywy miejsc ”arkingowych: 

1)  minimalna ilo`ć miejsc ”arkingowych dla 
samochodów osobowych na dziaJkach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN 

- 3MN) - 2, w tym jedno w garawu; 

2)  minimalna ilo`ć miejsc ”arkingowych dla 
samochodów osobowych na dziaJalno`ci 
usJugowej, handlowej i innej dopuszczonej 

planem na terenanch zabudowy mieszkaniowej 

z usJugami (1MN/U - 6MN/U) - nie mniej niw 
3 miejsca na daną dziaJalno`ć; 

3)  tereny usJugowe (1U - 6U i 1US - 5US) będą 
obsJugiwane ”o”rzez ”arkingi ogólnodostę”ne 
oznaczone symbolami: 1KPR - 4KPR; ponadto 

nalewy lokalizować minimalną ilo`ć miejsc 
”arkingowych dla samochodów osobowych 

w terenach ”rzewidzianych ”od dziaJalno`ć 
usJgową, handlową i inną do”uszczoną ”lanem; 

a)  1 miejsce na 3 zatrudnionych w usJugach; 

b)  1 miejsce dla osób nie”eJnos”rawnych na  
30 miejsc konsumpcyjnych w obiektach 

gastronomii; 

c)  1 miejsce dla osób nie”eJnos”rawnych na  
50 m² ”owierzchni uwytkowej obiektów 
handlowych i innej dziaJalno`ci gos”odarczej: 

d)  1 miejsce dla osób nie”eJnos”rawnych na  
50 uwytkowników obiektów o`wiatowych, 

sportowych, rekreacyjnych, turystycznych. 

§ 4. 1. Nakazuje się utrzymanie na obszarze 
planu sieci i urządzeL infrastruktury technicznej 

z mowliwo`cią remontów, ”rzebudowy i rozbudowy. 

2. Warunki obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

1)  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a)  zaopatrzenie w wodę do celów bytowo- 

gospodarczych, ”rzeciw”owarowych 
i grzewczych z wodociągu zbiorczego, 
z istniejących ujęć i wodociągów lokalnych 
(w tym studni indywidualnych), do”uszcza się 
”rzebudowę i rozbudowę istniejących 
wodociągów oraz realizację nowych o przekroju 

nie mniejszym niw Ø 125; 

b)  konieczno`ć wy”osawenia ”rojektowanej sieci 

wodociągowej w hydranty ””ow. dla 
zabez”ieczenia ””ow. obiektów budowlanych; 

2)  w zkresie od”rowadzania `cieków ustala się: 

a)  zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych 

`cieków do wód i ziemi; 

b)  od”rowadzenie `cieków bytowych i o skJadzie 
podobnym do bytowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej lub zbiorczej o przekroju nie 

mniejszym niw Ø 160, zakoLczonej 
oczyszczalnią `cieków: zlokalizowaną na 
terenie gminy Sanok w miejscowo`ci Tre”cza. 

c)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej lub 

zbiorczej mowliwo`ć utylizacji `cieków we 
wJasnych ”rzydomowych oczyszczalniach 
biologicznych i po oczyszczeniu odprowadzenie 

”rzez drenaw rozsączający do ziemi, je`li ”oziom 

wód gruntowych znajduje się co najmniej 1,5 m 
”oniwej ”oziomu w”rowadzania `cieków. 

3)  w zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się: 

a)  od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu 
”o”rzez inflitrację ”owierzchniową,w granicach 
dziaJki wJasnej; 
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b)  obowiązek ujmowania wód o”adowych 
z ”owierzchni terenów, z których s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowiska 
przyrodniczego (”arkingi, tereny usJgowe, drogi 
utwardzone) w lokalne systemy kanalizacji 

deszczowej i ich podczyszczanie przed 

wprowadzeniem do odbiornika; 

4)  w zakresie elektroenergetyki ustala się: 

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 
sie będzie w oparciu o: istniejącą sieć 
elektroenergetyczną - linie `rednich (15kV) 

i niskich na”ięć oraz rozbudowywaną 
i modernizowaną istniejącą sieć wraz 
z urządzeniami elektroenergetycznymi; 

b)  do”uszcza się realizację stacji 
transforamatorowych na dziaJkach 
o ”owierzchni nie większej niw 120 m ² 
w zalewno`ci od ”otrzeb, na terenach 
wyznaczonych pod zainwestowanie; 

5)  w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ”lan ustala 
zasadę zao”atrzenia z indywidualnych 

i lokalnych uródeJ na bazie rozwiązaL 
pozwalających minimalizować " niską emisję" 
zanieczyszczeL do ”owietrza (np. poprzez 

zastosowanie wysokosprawnych, 

zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja, kotJowniach 
lokalnych oraz indywidualnych systemach 

grzewczych); 

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a)  zaopatrznie w gaz odbiorców indywidualnych 
i innych w oparciu o ”rzyJącza gazu ziemnego; 

b)  lokalizację i realizację gazociągów i urządzeL 
gazowniczych na gaz ziemny; 

7)  w zakresie zaopatrzenia w sieci techniczne 

ustala się: 

a)  budowę gJównej sieci w liniach 

rozgraniczjących dróg; 

b)  obsJugę abonentów za ”o`rednictwem 
indywidualnych ”rzyJączy; 

8)  w zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

a)  gospodarka odpadami komunalnymi 

i ”owstaJymi w wyniku dziaJalno`ci 
gospodarczej - zgodnie z zasadami przyjętymi 
na terenie gminy. 

§ 5. 1. Zasady zagos”odarowania wynikające 
z ”otrzeby ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1)  Zakazuje się ”rowadzenia dziaJalno`ci, której 
uciąwliwo`ć wykraczaJaby ”oza granicę terenu 
(dziaJki, nieruchomosci) na którym 
”rzedsięwzięcie będzie realizowane. 

2)  Zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć 
emitujących haJas ”rzekraczający warto`ci 
dopuszczalne, okre`lone w przepisach 

z zakresu ochrony `rodowiska oraz mogących 
”owodować staJe lub okresowe uciąwliwo`ci dla 
funkcji terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 1MN/U, 2MN/U, 

3MN/U, 4MN/U, 5MN/U i 6MN/U - jako 

terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniową i 1US, 2US, 3US, 4US i 5 US - 

jako terenów rekreacyjno - wypoczynkowych 

poza miastem. 

3)  Ustala się ochronę terenów 
o udokumentowanych warto`ciach kulturowych 
tj. terenu stanowiska archeologicznego. 

4)  Zakazuje się realizacji nowych obiektów 
zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko. 

5)  Zakazuje się realizacji ”rzedsięwzięć mogacych 
znacząco oddziaJywać na obszar Natura 2000, 
nie związanych bez”o`rednio z ochroną tego 
obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony. 

6)  Nakazuje się ochronę ”rzed zniszczeniem 

i negatywnym oddziaJywaniem na istniejące 
zakrzaczenia i zadrzewienia - w wypadku 

konieczno`ci usunięcia drzew i krzewów nalewy 
dąwyć do odtworzenia tych samych gatunków 
na jednakowej powierzchni zajmowanej przez 

wycięte drzewa i krzewy. 

7)  Do”uszcza się nasadzenia zieleni wysokiej 
i niskiej - drzew i krzewów gatunków 
rodzimych, dostosowanych do siedliska. 

§ 6. 1. Ustala się nastę”ujące zasady 
ksztaJtowania nowowydzielanych dziaJek 
budowlanych: 

1)  dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
oraz dla zabudowy jednorodzinnej 

z wbudowanymi usJugami minimalna 

”owierzchnia dziaJki - 0,08 ha: 

2)  dla zabudowy jednorodzinnej bliuniaczej, 
minimalna ”owierzchnia dziaJki - 0,06 ha; 

3)  dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej, 

minimalna ”owierzchnia dziaJki - 0,04 ha; 

4)  dla zabudowy mieszkaniowej z obiektami 

usJugowymi wolnostojącymi na dziaJce 
minimalna powierzchnia dziaJki - 0,15 ha; 

5)  dla dziaJek ”rzeznaczonych dla realizacji usJug 
komercyjnych (tereny 1U- 6 U), wielko`ć 
ustalana indywidualnie w zalewno`ci od 
programu inwestycji, przy czym minimalna 

wielko`ć dziaJki - 0,30 ha; 

6)  dla dziaJek ”rzeznaczonych dla realizacji usJug 
sportu i rekreacji (tereny 1US - 5US), wielko`ć 
ustalana indywidualnie w zalewno`ci od 
programu inwestycji, przy czym minimalna 

wielko`c dziaJki - 0,50 ha. 

2. Forma geometryczna dziaJek zbliwona do 
”rostokąta, usytuowana w miarę mowliwo`ci 
”rosto”adle lub równolegle do pasa drogowego 

z tolerancją 20° 
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3. ŚziaJki budowlane ”owstaJe w wyniku 

wtórnego ”odziaJu lub scalania muszą mieć dostę” do 
drogi publicznej, bez”o`rednio lub ”o”rzez drogę 
wewnętrzną, ciąg ”ieszo - jezdny lub sJuwebno`ć 
drogową. 

4. Prze”isów § 4 ust. 1- 3 nie stosuje się do 
dziaJek istniejących, które s”eJniają ”ozostaJe warunki 
zagospodarowania terenów ”od ”oszczególne rodzaje 

zabudowy ustalone w planie. 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

poszczególnych terenów planu 

§ 7. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1MN - o pow. 0,99 ha, 2MN - 

o pow. 2,03 ha i 3MN- o pow. 2.61 ha. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 

1)  obsJuga komunikacyjna: z sieci dróg gminnych 
wewnętrznych zlokalizowanych ”oza granicami 
obszaru objętego planem miejscowym, poprzez 

drogi wewnętrzne (7KDW i 8 KŚW) oraz ciąg 
pieszo - jezdny (7 KPJ) wJączone do dróg 
wewnętrznych i dalej do publicznych; 

2)  na terenie 1MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczjącej drogi wewnętrznej (7KDW) -  

8,0 m; 

3)  na terenie 2 MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków od linii rozgraniczającej 
drogi wewnętrznej (7KDW) - 8,0 m i linii 

rozgraniczającej ciągu ”ieszo - jezdnego (7KPJ) 

- 15,0 m, natomiast nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 

wewnętrznej (8KDW) - 8,0 m; 

4)  na terenie 3 MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków od linii rozgraniczającej 
ciągu ”ieszo - jezdnego (7KPJ) - 8,0 m i od 

granicy obszaru objętego ”lanem miejscowym 
stanowiącej granicę drogi wewnętrznej 
wJasno`ci gminy - 15,0 m, natomiast 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczjącej dróg wewnętrznych (7KDW  

i 8 KDW) - 8,0 m. 

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy  

25Ə ”owierzchni dziaJki. 

4. Nalewy ”ozostawić minimum  
40Ə powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej na dziaJkach ”owywej 0,15 ha i minimum  

30Ə na dziaJkach mniejszych. 

5. Ustala się maksymalną wysoko`ć 
(najwywszej kalenicy) budynków mieszkalnych - nie 

więcej niw 12,0 m i budynków gos”odarczych, 

garawowych i innych - nie więcej niw 7,0 m. 

6. Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 

dachy - dwuspadowe, dwuspadowe z naczóJkami, 
czterospadowe lub wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia 

25° - 45° ; zakaz stosowania dachów ”Jaskich oraz 
przesuwania w ”ionie ”oJaci o ws”ólnej kalenicy; 
pokrycia dachów z blachy, dachówki lub materiaJow 
dachówko”odobnych lub z materiaJów imitujących 
formę i kolor tych materiaJów, kolorystyka pokrycia 

dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 
czarnego, ciemnej zieleni; do`wietlenia ”oddaszy 
poprzez okna w `cianach szczytowych, lukarny i okna 

dachowe. 

7. Śo”uszcza się ”od”iwniczenie budynków, za 

wyjątkiem budynków ”oJowonych na terenach 
o wysokim poziomie wód gruntowych, oraz 
w przypadku gdy warunki geoloegiczne terenu nie 

do”uszczają takiej mowliwo`ci 

8. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z § 3 i § 4. 

9. Zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanaych 
zgodnie z § 6. 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, ozaczone na 

rysunku symbolami: 1MN/U - o pow. 1,50ha, 2MN/U - 

o pow. 0,83 ha, 3MN/U - o pow. 1,56 ha, 4 MN/U 

o pow. 0,80 ha, 5 MN/U o pow. 1,30 ha i 6 MN/U - 

o pow. 0,64 ha; 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza sie lokalizację: 

1)  obiektów handlu, usJug jako lokale wbudowane 
lub dobudowane do budynków mieszkalnych, 
”rzy czym ich ”owierzchnia nie mowe 
”rzekraczać 60Ə powierzchni uwytkowej 
budynku; 

2)  obiektów handlu, usJug na dziaJkach 
wydzielonych. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 

1)  obsJuga komunikacyjna: z drogi publicznej 

powiatowej (1KD - Z) poprzez drogi 

wewnętrzne (1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 

5KDW i 6 KŚW) oraz ciągi ”ieszo - jezdne 

(4KPJ, 5KPJ, 6KPJ); 

2)  na terenie 1 MN/U i 2MN/U obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków od linii 

rozgraniczającej dróg wewnętrznych (3KDW 

i 4KDW) - 8,0 m i od linii rozgraniczającej 
ciągów ”ieszo- jezdnych (4KPJ i 5KPJ) -  

15,0 m, natomiast nieprzekraczalna linia 

zbudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej dróg wewnętrznych (1KDW - 

2 KDW) - 8,0 m; 

3)  na terenie 3MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków od linii rozgaraniczającej 
ciągu ”ieszo - jezdnego (4KPJ) - 8,0 m i od linii 

rozgraniczającej ciągu ”ieszo - jezdnego (6KPJ) 

- 15,0 m, natomiast nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej dróg 
wewnętrznych (1KDW i 2KDW) - 0,8 m; 
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4)  na terenie 4MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków od linii rozgraniczającej 
ciągu ”ieszo - jezdnego (5KPJ - od strony 

”ólnocno- wschodniej terenu) - 8,0 m i od linii 

rozgraniczającej ciągu ”ieszo - jezdnego (5KPJ - 

od strony ”oJudniowo- zachodniej terenu) - 

15,0 m natomiast nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (2KDW) i od linii rozgraniczającej 
ciągu ”ieszo - jezdnego (5KPJ - od strony 

”oJudniowo wschodniej terenu) - 8,0 m; 

5)  na terenie 5MN/U i 6MN/U obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej dróg wewnetrznych (5KDW 

i 6KDW) - 15,0 m i od linii rozgraniczającej 
ciągów ”ieszo jezdnych (5KPJ - 6 KPJ)- 8,0 m, 

natomiast nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

nowych budynków od linii rozgraniczającej dróg 
wewnętrznych (1KDW i 2KDW) - 8,0 m . 

4. Maksymalna powierzchnia zabudowy  

30Ə ”owierzchni dziaJki. 

5. Nalewy ”ozostawić minimum  
40Ə powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej na dziaJkach ”owywej 0,15 ha i minimum  

30Ə na dziaJkach mniejszych. 

6. Ustala się maksymalną wysoko`ć 
(najwywszej kalenicy) budynków mieszkalnych - nie 

więcej niw 12,0 m u budynków gos”odrczych, 
garawowych oraz usJugowych i innych - nie więcej niw 
8,0 m . 

7. Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 

dachy - dwuspadowe, dwuspadowe z naczólkami, 
czterospadowe lub wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia 
25°- 45°, zakaz stosowania dachów ”Jaskich oraz 
przesuwania w pionie o ws”ólnej kalenicy; pokrycia 

dachów z blachy, dachówki lub materiaJow 
dachówko”odobnych, lub z materiaJow imitujących 
formę i kolor tych materiaJow, kolorystyka ”okrycia 
dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 
czarnego, ciemnej zieleni; do`wietlenia ”oddaszy 
poprzez okna w `cianach szczytowych, lukarny i okna 

dachowe. 

8. Śo”uszcza się ”od”iwniczenie budynków, za 

wyjątkiem budynków ”oJowonych na terenach 
o wysokim poziomie wód gruntowych oraz 
w przypadku, gdy warunki geoelogiczne terenu nie 

do”uszczają takiej mowliwo`ci. 

9. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z § 3 i § 4. 

10. Zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z § 6. 

11. Obowiązek wyznaczania miejsc 
”ostojowych dla handlu, usJug i innej dziaJalno`ci 
dopuszczonej planem, minimalna liczba stanowisk 

postojowych zgodnie z § 3. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowej - tereny usJug komercyjnych - oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1U - o pow. 1,26 ha, 2U 

- o pow. 0,64 ha, 3U - o pow. 1,66 ha, 4 U -o pow. 

1,04 ha, 5 U - o pow. 1,36 ha i, 6U o pow. 0,74ha, 

z ”rzeznaczeniem ”od usJugi między innymi: kultury, 
administracji, gastronomii, o`wiaty, usJugi 
telekomunikacji, turysztyczne, hotelowe, dziaJalno`ć 
handlową. Na jednym z terenów do”uszcza się 
lokalizację stacji ”aliw. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 

1)  obsJuga komunikacyjna: z drogi publicznej 

powiatowej (1KD -Z) ”o”rzez drogi wewnętrzne 
(1KDW i 2KŚW) oraz ciągi ”ieszo - jezdne 

(1KPJ, 2KPJ i 3 KPJ); 

2)  na terenie 1U - 6U nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej dróg wewnętrznych (1 KDW 

i 2 KDW - 8,0 m i od linii rozgraniczającej 
ciągów ”ieszo - jezdnych (1KPJ, 2KPJ, 3 KPJ) - 

8,0 m. 

3. Śla zabudowy usJugowej zabez”ieczeniem 
miejsc postojowych są tereny wyznaczonych 
”arkingów, oznaczonych symbolami: 1KPR i 2KPR . 

Ponadto nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe 
zgodnie z zapisami par. 3 

4. Wielko`ć ”owierzchni zabudowy od 
”owierzchni caJego terenu nie mowe ”rzekroczyć 

 50Ə (zapis ten dotyczy równiew ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek) 

5. Nalewy ”ozostawić minimum 30Ə 

powierzchni terenu w postaci biologicznej czynnej 

(za”is ten dotyczy równiew ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek) 

6. W ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi 
dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo - jezdnych, 

a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza sie 

lokalizację " zielonych miejsc ”ostojowych"i maJej 
architektury. 

7. Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane ”oJaczone 
”asawami, ”rzewiązkami itp. o wysoko`ci kalenicy lub 
attyki nie ”rzekraczającej 15,0 m nad ”oziom terenu 
od strony przystokowej, z dachami o ciemnej 

kolorystyce dwuspadowymi lub wielospadowymi 

o kącie nachylenia od 15° do 45° 

8. Śo”uszcza się stosowania okien 
”oJaciowych i lukarn. 

9. Śo”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich. 

10. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z § 3 i § 4. 

11. Zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z § 6. 

§ 10. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy 

usJugowej - terany usJug sportu i rekreacji - oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1US- o pow. 3,36 ha, 

2US - o pow. 1,97 ha, 3US- o pow. 2,31 ha, 4Us - 

o pow. 2,47 ha i 5 US - o pow. 5,66 ha. 

z ”rzeznaczeniem ”od usJugi turystyczne (usJaugi 
gastronomii, domy rekreacji indywidualnej, szatnie, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 46  - 3662 -  Poz. 1018 
 

`wietlice, rece”cje it”. oraz cam”ingi, ”ola 
namiotowe, boiska, baseny, korty, place zabaw dla 

dzieci, wiaty, zadaszania itp.). Na terenach 1US i 2US 

dopuszcza sie lokalizacje hoteli i moteli. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzenia terenów: 

1)  obsJuga komunikacyjna: z drogi publicznej 

powiatowej (1KD - Z) poprzez drogi 

wewnętrzne (1KDW, 2KDW, 8 KDW i 9KDW); 

2)  na terenie 1US - 5US nieprzekraczalana linia 

zabudowy dla nowych budynków 8,0 m - od 

linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 
(1KDW, 2KDW, 8KDW i 9KDW). 

3. Śla zabudowy usJugowej zabez”ieczeniem 
miejsc ”ostojowych są tereny wyznaczonych 
”arkingów, oznaczonych symbolami: 3KPR i 4KPR. 

Ponadto nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe 
zgodnie z zapisami § 3. 

4. Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni caJego terenu nie mowe ”rzekroczyć 

 20Ə (zapis ten dotyczy równiew ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek). 

5. Nalewy ”ozostawić minimum  
60Ə powierzchni terenu w postaci biologiczno czynnej 

(zapis ten dotyczy równiew ”oszczególnych 

wydzielonych dziaJek) 

6. W ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczjącymi 
dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo - jezdnych, 

a nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy do”uszcza się 
lokalizację " zielonych miejsc ”ostojowych" i maJej 
architektury. 

7. Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące o wysoko`ci kalenicy nie 
”rzekraczającej 12,0 m nad ”oziomem terenu od 
strony przystokowej, z dachami o ciemnej 

kolorystyce, dwuspadowymi lub wielospadowymi, 

o kącie nachylenia od 25° do 45° 

8. Budynki rekreacji indywidyalnej i inne nalewy 
realizować jako budynki wolnostojące o wysoko`ci 
kalenicy nie ”rzekraczającej 8,0 m nad ”oziom terenu 
od strony przystokowej, z dachami o ciemnej 

kolorystyce, dwuspadowymi lub wielospadowymi, 

o kącie nachylenia od 25° do 45° 

9. Zakazuje się stosowania dachów o kalenicy 

”rzesuniętej w ”ionie, realizacji ”oJaci dachowych 
o równych katach nachylenia. Śo”uszcza się 
stosowanie okien ”oJaciowych i lukarn. 

10. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §3 i § 4. 

11. Zasdy ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z § 6. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 

tereny drogi publicznej zbiorczej - oznaczone na 

rysunku planu symbolem: 1KD - Z - o pow. 0,23ha, 

jako fragment pasa drogowego drogi powiatowej. 

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
objektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchu. 

§ 12. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 

tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KDW - o pow. 0,80 ha, 2KDW- 

o pow. 1,06 ha, 3KDW - o pow. 0,20 ha, 4 KDW - 

o pow. 0,14 ha, 5 KDW - o pow. 0,19 ha, 6 KDW - 

o pow. 0,11 ha, 7 KDW - o pow. 0,47 ha, 8 KDW - 

o pow. 0,44 ha i 9 KDW- o pow. 0,19 ha, 

z przeznaczeniem pod drogi o nastę”ujących 
parametrach: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
10,0 m, minimalna szeroko`ć jezdni - 5,0 m. 

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchu. 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 

tereny ciągów pieszo - jezdnych - oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1KPJ - o pow. 0,12 ha, 

2KPJ - o pow. 0,19 ha, 3KPJ - o pow. 0,12 ha, 4KPJ 

- o pow. 0,19 ha, 5KPJ - o pow. 0,19 ha, 6KPJ - 

o pow. 0,12 ha i 7 KPJ - o pow. 0,18ha, 

z ”rzeznaczeniem ”od ciągi ”ieszo - jezdne 

o szeroko`ci w liniach rozgarniczających 5,0 m. 

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie ciągów 
pieszo - jezdnych obiektów i urządzeL nie związanych 
z gos”odarką drogową oraz obsJugą ruchu. 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 

tereny parkingów - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KPR - o pow. 0,39 ha, 2KPR- o pow. 

0,15 ha, 3KPR - o pow. 0.71 ha i 4KPR - o pow.  

0,37 ha. 

2. zakazuje się lokalizowania obiektów 
i urządzeL nie zwiazanych z obsJugą ruchu. 

3. Śo”uszcza sie realizację zjazdów 
indywidualnych. 

4. Śo”uszcza się lokalizację zieleni urządzonej 
i elementów maJej architektury. 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny lasów - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL - o pow. 

1,77 ha i 2 Zl o pow. 7,21 ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 

do”uszcza się lokalizację urządzeL infrastruktury 
turystycznej w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych, deszczochronów, ambon widokowych 

oraz innych sJuwących tej funkcji. 

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej 

i korytarzy ekologicznych wdJuw cieków wodnych - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI - o pow. 

3,84 ha, 2ZI - o pow. 2,89 ha, 3ZI - o pow. 0,04 ha, 

4ZI - o pow. 0,13 ha, 5ZI - o pow. 1,19 ha, 6 ZI - 

o pow. 1,15 ha i 7ZI - o pow. 5,06 ha. 
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2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1)  uzu”eJnianie zieleni w dostosowaniu do 

warunków siedliskowych i rzeuby terenu; 

2)  lokalizację urządzeL infrastruktury turystycznej 

w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych, deszczochronów, oraz innych 
sJuwących tej funkcji; 

3)  Na terenach 1ZI i 2ZI do”uszcza się lokalizację 
kJadek dla ruchu ”ieszego; 

4)  Na terenach 7ZI do”uszcza się mowliwo`ć 
uzu”eJnienia zieleni niskopiennych drzewami 

i krzewami owocowymi. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie 

do”uszcza się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do 
powierzchni wód ”ublicznych. 

4. W obszarach ”odmokJych i zagrowonych 
zalaniem nalewy utrzymywać teren w formie porostu 

Jęgowego lub Jąk i pastwisk. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni publicznej 

rekreacyjnej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1ZP - o pow. 0,26 ha, 2ZP - o pow. 0,16 ha, 3ZP - 

o pow. 0,38 ha, 4ZP - o pow. 0,22 ha, 5ZP - o pow. 

0,07ha i 6ZP o pow. 0,69ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 

1 do”uszcza się: 

1)  lokalizację ”arków o charakterze 

wypoczynkowym ; 

2)  lokalizację obiektów i urządzeL maJej 
architektury sJuwących rekreacji 
i wypoczynkowi; 

3)  lokalizację ”laców zabaw dla dzieci, ”law 
trawiastych i boisk rekreacyjnych; 

4)  uzu”eJnienie zieleni w dostosowaniu do 

warunków siedliskowych i rzeuby terenu. 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych `ródlądowych - oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1WS - o pow. 0,16 ha 

i 2WS- o pow. 0,17ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 

1 do”uszcza się: 

1)  zagos”odarowanie związane z budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
na”rawą urządzeL wodnych, w tym techniczne 

umocnienie brzegów i dna oraz inne roboty 

związane z ”o”rawą warunków ”rze”Jywu; 

2)  zagos”odarowanie związane z ochroną 
”rzeciw”owodziową i ”rzeciwosuwiskową; 

3)  budowę kJadek, ciągów infrastyruktury 
technicznej. 

3. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 zakazuje się wszelkich dziaJaL niszczących 
naturalne uksztaJtowanie brzegów, za wyjątkiem tych 
które związane są z ochroną 
”rzeciw”owodziową,”rzeciwosuwiskową lub związane 
są z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem 

lub na”rawą urządzeL wodnych. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 19. Śo czasu ”odjęcia inwestycji 
projektowanych planem, tereny ”oszczególne 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniu. 

§ 20. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30Ə 

§ 21. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Sanok. 

§ 22. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok 

 

StanisJaw WesoJy 
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