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UCHWAIA Nr XXXIXł3Ń3łŃ9 

RADY MIASTA SANOKA 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭBJonie ｦ Iｬ terenu ”oJowonego w dzielnicy BJonie mŁ Sano—a 
 

ŚziaJając na ”“dstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 
ustawy z dnia 8 ’arca 1990 rŁ “ sa’“rządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzenny’ (ŚzŁ UŁ Nr 80 ”“zŁ 717 z ”óunŁ z’Ł) 
Rada Miasta San“ka uchwa‘a, c“ nastę”uje: 
 

IŁ PRźśPISY OGÓLNś 

 

§ 1Ł 1Ł P“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z usta‘enia’i 
Studiu’ uwarunk“waL i kierunków zag“spodarowania 

”rzestrzenneg“ Miasta San“ka, uchwa‘“neg“ uchwaJą 
Nr XVł109ł99 z dnia 29 czerwca 1999 rŁ, uchwa‘a się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

ｭBJ“nie ｦ Iｬ terenu ”“J“w“neg“ w dzie‘nicy BJ“nie ’Ł 
Sanoka, zwany dalej planem. 

 

2Ł źaJącznika’i d“ niniejszej uchwaJy są: 
 

1) rysunek ”‘anu w ska‘i 1:1000, będący 
integra‘ną czę`cią usta‘eL ”‘anu, “b“wiązujący 
w zakresie “kre`‘“ny’ ‘egendą, stan“wiący 
zaJącznik Nr 1 d“ uchwaJy; 

 

2) r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie rea‘izacji za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które na‘ewą d“ zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stan“wiące zaJącznik Nr 2 d“ uchwaJyŁ* 

 

§ 2Ł P‘an “bej’uje “bszar “ ”“wierzchni “k“J“ 
1,4 ha, ”“J“w“ny w centra‘nej czę`ci ’iasta, 
ograniczony: 

 

1) “d str“ny ”óJn“cn“-zachodniej ｦ potokiem 

PJ“wiecki’, 
 

2) “d str“ny ”óJn“cn“-wschodniej ｦ u‘icą 
Kró‘“wej B“ny, 
 

3) “d str“ny ”“Judni“w“-zachodniej ｦ 

zabud“wą ’ieszkani“wąŁ 
 

§ 3Ł I‘ekr“ć w uchwa‘e jest ’“wa “ ”arkingu 
“gó‘n“d“stę”ny’ ｦ na‘ewy ”rzez t“ r“zu’ieć ”arking 
”ub‘iczny, d“stę”ny d‘a wszystkichŁ 
 

§ 4Ł Usta‘a się: 
 

1) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘e’ KXłźP, “ ”“wierzchni “k“J“ 
0,12 ha, ”“d ”ub‘iczny ciąg ”ieszy w ”ub‘icznej zie‘eni 
urządz“nej; 
 

2) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘e’ 1KS, “ ”“wierzchni “k“J“ 
0,20 ha, ”“d ”arking “gó‘n“d“stę”ny; 
 

3) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘e’ 2KS, “ ”“wierzchni “k“J“ 
0,20 ha, ”“d ”arking “gó‘n“d“stę”ny; 
 

4) ”rzeznaczenie terenów “znacz“nych na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘a’i: 1 i 2 KŚ(GP), “ Jącznej 
”“wierzchni “k“J“ 0,09 ha, ”“d frag’ent ”asa 
dr“g“weg“ ”ub‘icznej dr“gi k‘asy gJównej ruchu 
przyspieszonego; 

 

5) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘e’ KŚ(L), “ ”“wierzchni “k“J“ 
0,45 ha, ”“d ”ub‘iczną dr“gę k‘asy ‘“ka‘nej, 
 

6) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘e’ KXłKŚ, “ ”“wierzchni “k“J“ 
0,05 ha, ”“d ”ub‘iczny ciąg ”iesz“ - jezdny, 

 

7) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1MN/U, o powierzchni “k“J“ 
0,18 ha, ”“d zabud“wę ’ieszkani“w“ ｦ usJug“wą, 
 

8) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku ”‘anu sy’b“‘e’ 2MNłU, “ ”“wierzchni “k“J“ 
0,10 ha, ”“d zabud“wę ’ieszkani“w“ ｦ usJug“wąŁ 
 

§ 5Ł Usta‘a się zasady r“zbud“wy i bud“wy 
infrastruktury technicznej: 

 

1) usytuowanie infrastruktury technicznej ｦ 

w ‘iniach r“zgraniczających dróg ”ub‘icznych, 
z zach“wanie’ ”rze”isów “drębnych; 
 

2) d“”uszcza się u’ieszczenie sieci 
infrastruktury technicznej poza pasami drogowymi, 

”“d warunkie’ we ich ”rzebieg nie wykluczy 

’“w‘iw“`ci zag“s”“dar“wania terenów, zg“dnie 
z usta‘enia’i zawarty’i w ”rze”isach szczegóJ“wych 
niniejszej uchwaJy; 
 

3) w ”rzy”adku wystą”ienia k“‘izji 
”r“jekt“wanych “biektów z istniejący’i siecia’i 
infrastruktury technicznej, na‘ewy sieci te 
przyst“s“wać d“ n“wych warunków ”racy; 
 

4) za“”atrzenie w energię e‘ektryczną ｦ 

z istniejącej sieci e‘ektr“energetycznej ”rzebiegającej 
wzdJuw “bszaru KŚ(L); 
 

5) za“”atrzenie w w“dę ｦ z istniejącej sieci 
w“d“ciąg“wej ”rzebiegającej ”rzy wsch“dniej granicy 
obszaru 2MN/U; 
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6) “d”r“wadzenie `cieków byt“wych ｦ do 

istniejącej sieci kana‘izacji sanitarnej, z‘“ka‘iz“wanej w 
obszarze KD(L); 

 

7) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych ｦ do 

istniejącej ”“za ”‘ane’ sieci kana‘izacji deszcz“wej; 
 

8) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych z terenów 
”arkingów zg“dnie z ”rze”isa’i “drębny’i; 
 

9) zaopatrzenie w gaz ｦ z istniejącej sieci 
gazowej, zlokalizowanej w obszarze KD(L); 

 

10) za“”atrzenie w cie”J“ ｦ z indywidualnych 

uródeJ cie”Ja “”artych na ek“‘“gicznych n“`nikach 
energii, nie ”“garszających stanu `r“d“wiska 
naturalnego; 

 

11) utrzy’uje się istniejący ”rzebieg czynnych 
e‘ektr“energetycznych ‘inii kab‘“wych `rednieg“ 
na”ięcia 6 kV i niskieg“ na”ięcia 0,4 kV, 
z ’“w‘iw“`cią ich r“zbud“wy i ”rzebud“wy; 
 

12) n“wą sieć e‘ektr“energetyczną `redniego 

i niskieg“ na”ięcia na‘ewy wyk“nywać jak“ kab‘“wą; 
 

13) d“”uszcza się ‘“ka‘izację n“wej 
infrastruktury te‘ek“’unikacyjnej, w szczegó‘n“`ci ‘inii 
kab‘“wych ”“dzie’nych, szaf i sJu”ków kab‘“wych; 
 

14) istniejącą na”“wietrzną sieć 
te‘ek“’unikacyjną na‘ewy ”rzebud“wać na sieć 
kab‘“wą ”“dzie’ną, z uwzg‘ędnienie’ warunków 
“kre`‘“nych ”rzez zarządcę sieci; 
 

15) w granicach ”‘anu “b“wiązuje zakaz 
‘“ka‘izacji nazie’nych e‘e’entów stacji te‘ef“nii 
k“’órk“wej “raz w“‘n“st“jących ’asztów 
antenowych. 

 

§ 6Ł 1Ł Gr“’adzenie “d”adów k“’una‘nych 
oraz ich usuwanie z obszaru planu ｦ na zasadach 

“b“wiązujących w g’inieŁ 
 

2Ł Gr“’adzenie i usuwanie “d”adów, 
”“wstaJych w wyniku ”r“wadzenia dziaJa‘n“`ci 
usJug“wej, w s”“sób nie zagrawający `r“d“wisku 
i teren“’ sąsiedni’, wedJug zasad “kre`‘“nych 
“b“wiązujący’i w ty’ zakresie ”rze”isa’i 
szczegó‘ny’iŁ 
 

§ 7Ł Ś“ czasu rea‘izacji usta‘eL ”‘anu, tereny 
“bjęte usta‘enia’i ”‘anu ”“z“stawia się 
w d“tychczas“wy’ uwytk“waniuŁ 
 

§ 8Ł Usta‘a się jedn“raz“wą “”Jatę z tytuJu 
wzr“stu wart“`ci nieruch“’“`ci w związku 
z uchwa‘enie’ ”‘anu d‘a terenów “znacz“nych 
symbolami literowymi: KX/ZP, 1 i 2 MN/U, 1 i 2 KS, 

1 i 2 KŚ(GP) “raz KŚ(L) w wys“k“`ci 30%Ł 
 

IIŁ PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

 

§ 9Ł 1Ł Przeznaczenie, zasady zabud“wy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KXłźP, “ ”“wierzchni “k“J“ 0,12 ha, 
”rzeznacza się ”“d ”ub‘iczny ciąg ”ieszy 
w ”ub‘icznej zie‘eni urządz“nej; 

 

2) d“”uszcza się ‘“ka‘izację `ciewki r“wer“wej; 
 

3) “b“wiązuje zakaz gr“dzenia terenu, ‘“ka‘izacji 
“biektów kubaturowych oraz sadzenia drzew 

i krzewów w ”asie “ szer“k“`ci 15 ’ “d górnej 
krawędzi skar”y brzeg“wej ”“t“ku 
PJ“wieckieg“; 

 

4) szer“k“`ć ciągu ”ieszeg“ nie ’niejsza niw 2 ’; 
 

5) szer“k“`ć `ciewki r“wer“wej nie ’niejsza niw 
2 m. 

 

§ 10Ł Ustalenia dla terenu 1 i 2 KS 

 

1. Przeznaczenie, zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1 i 2 KS, “ ”“wierzchni “d”“wiedni“ “k“J“ 
0,20 ha i 0,20 ha ”rzeznacza się ”“d ”arking 
“gó‘n“d“stę”ny; 

 

2) nie więcej niw Jącznie 200 ’iejsc postojowych 

d‘a sa’“ch“dów “s“b“wych ‘ub 100 ’iejsc 
d‘a sa’“ch“dów cięwar“wych w jedny’ 
”“zi“’ie; ’“wna urządzać stan“wiska 
mieszane; 

 

3) ”“wierzchnię ”arkingów na‘ewy utwardzić; 
 

4) d“”uszcza się bud“wę ”arkingu 
dwu”“zi“’“weg“ “ wys“k“`ci d“ 
2 kondygnacji i nie więcej niw “ wys“k“`ci 6 ’; 

 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla parkingu 

wie‘“”“zi“’“weg“ nie ’niejsza niw: 
 

a) 4 ’ “d ‘inii r“zgraniczającej terenu; 
 

b) 10 ’ “d zewnętrznej krawędzi jezdni 
ul. Kró‘“wej B“ny; 

 

c) 6 ’ “d zewnętrznej krawędzi jezdni Al. Wojska 

Polskiego; 

 

d) 15 ’ “d górnej krawędzi skar”y brzeg“wej 
”“t“ku PJ“wieckieg“; 

 

6) dach ”Jaski; 
 

7) ”“wierzchnia zabud“wy nie większa niw 80% 
powierzchni terenu; 

 

8) nie ’niej niw 20% ”“wierzchni terenu ”“winn“ 
”“z“stać jak“ bi“‘“gicznie czynne; 

 

9) d“”uszcza się ‘“ka‘izację ”asa zie‘eni iz“‘acyjnej 
wzdJuw A‘Ł W“jska P“‘skieg“; 

 

10) “b“wiązuje zakaz gr“dzenia terenu, ‘“ka‘izacji 
“biektów kubatur“wych “raz sadzenia drzew 
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i krzewów w ”asie “ szer“k“`ci 15 ’ “d górnej 
krawędzi skar”y brzeg“wej potoku 

PJ“wieckieg“; 
 

2Ł źasady “bsJugi w zakresie k“’unikacji: 
 

1) d“stę”n“`ć k“’unikacyjna “d ”ub‘icznej dr“gi 
klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

sy’b“‘e’ KŚ(L); i ”ub‘iczneg“ ciągu ”iesz“-

jezdnego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KX/KD, 

 

2) d“stę”n“`ć k“’unikacyjna d‘a istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - 

usJug“wej na zasadach d“tychczas“wychŁ 
 

§ 11Ł Ustalenia dla terenów ń MNłU i 2 MNłU 

 

1. Przeznaczenie, zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1 i 2 MNłU “ ”“wierzchni “d”“wiedni“ “k“J“ 
0,18 ha i 0,10ha, ”rzeznacza się ”“d 
zabud“wę ’ieszkani“w“ - usJug“wą; 

 

2) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa 

’ieszkani“wa jedn“r“dzinna “raz usJugi nie 
k“‘idujące z funkcją ’ieszkani“wą 

 

3) utrzy’uje się istniejącą zabud“wę 
z ’“w‘iw“`cią jej ”rzebud“wy, r“zbud“wy, 
nadbudowy ｦ zgodnie z ustaleniami planu, 

z zach“wanie’ nastę”ujących zasad: 
 

a) ”“krycie dachu dachówką cera’iczną, 
b‘ach“dachówką ‘ub b‘achą w k“‘“rze 
naturalnej ceramiki; 

 

b) elewacje budynków, z zast“s“wanie’ nie 
więcej niw trzech k“‘“rówŁ 

 

4) rea‘izacja budynków na zasadach: 
 

a) “b“wiązek uwzg‘ędnienia nie”rzekracza‘nej ‘inii 
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu, 

 

b) wys“k“`ć budynków nie ’“we ”rzekraczać 
12 m, 

 

c) nachy‘enie dachów 350 ｦ 450, 

 

5) d“”uszcza się rea‘izację garawy w“‘n“st“jących 
i budynków g“s”“darczych t“warzyszących 
zabud“wie ’ieszkani“wej “ Jącznej kubaturze 
nie ”rzekraczającej 150 ’ 3 i wys“k“`ci nie 
”rzekraczającej 5 ’, 

 

6) “b“wiązek zach“wania ’inŁ 35% ”“wierzchni 
dziaJki jak“ bi“‘“gicznie czynnej, 

 

7) ’ini’a‘na ”“wierzchnia wydzie‘anych dziaJek ｦ 

800 m2, 

 

 

 

8) “b“wiązek rea‘izacji ’iejsc ”“st“j“wych 
w “brębie dziaJkiŁ Uwytk“wnik “biektu ”“winien 
za”ewnić “d”“wiednią i‘“`ć ’iejsc 
”“st“j“wych z‘“ka‘iz“wanych w “brębie dziaJki, 
st“s“wnie d“ ”“niwszych wy’“gów: 

 

a) 2 ’iejsca ”“st“j“we ‘ub garaw“we Jącznie na 
1 budynek mieszkalny,  

 

b) dodatkowo ｦ 1 miejsce postojowe/10 m2 

”“wierzchni uwytk“wej ”rzeznacz“nej ”“d 
usJugiŁ 

 

§ 12Ł Ustalenia dla terenów ńKŚ(GP) i 2KŚ(GP) 
 

1. Przeznaczenie, zasady zabudowy 

i zag“s”“dar“wania terenów: 
 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1KŚ(GP), “ ”“wierzchni “k“J“ 0,03 ha “raz 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2KŚ(GP), “ ”“wierzchni “k“J“ 0,06 ha, 
”rzeznacza się ”“d frag’ent pasa drogowego 

”ub‘icznej dr“gi k‘asy gJównej ruchu 
przyspieszonego; 

 

2) d“”uszcza się ‘“ka‘izację ciągu ”ieszeg“ 
i `ciewki r“wer“wej; 

 

3) szer“k“`ć ch“dnika nie ’niejsza niw 1,5 ’; 
 

4) szer“k“`ć `ciewki r“wer“wej nie ’niejsza niw 
1,5 m. 

 

§ 13Ł Ustalenia dla terenu KD(L) 

 

1. Przeznaczenie, zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KŚ(L), “ ”“wierzchni “k“J“ 0,45ha, ”rzeznacza 
się ”“d ”ub‘iczną dr“gę k‘asy ‘“ka‘nej; 

 

2) szer“k“`ć ”asa dr“g“weg“ w ‘iniach 
rozgraniczających ｦ zgodnie z rysunkiem planu; 

 

3) jezdnia szer“k“`ci nie ’niejszej niw 6 ’; 
 

4) “bustr“nne ch“dniki, “ szer“k“`ci nie ’niejszej 
niw 1,5 ’Ł 

 

§ 14Ł Ustalenia dla terenu KX/KD 

 

1. Przeznaczenie, zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KXłKŚ, “ ”“wierzchni “k“J“ 0,05 ha, 
”rzeznacza się ”“d ”ub‘iczny ciąg ”iesz“ - 

jezdny; 

 

2) szer“k“`ć ”asa dr“g“weg“ w ‘iniach 
r“zgraniczających ｦ zgodnie z rysunkiem planu; 

 

3) jezdnia szer“k“`ci nie ’niejszej niw 5,5 ’; 
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4) wydzie‘“ne ch“dniki, “ szer“k“`ci nie ’niejszej 
niw 1,5 ’Ł 

 

IIIŁ PRźśPISY KOKCOWś 

 

§ 15Ł Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

 

 

§ 16Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wy’ 
W“jewództwa Podkarpackiego. 

 

* zaJącznika Nr 2 nie “gJasza się 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

 

Jan Pawlik 
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