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e) ”ozostaJych, w tym zajętych na ”rowadzenie 
od”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku 
”ublicznego ”rzez organizacje ”owytku 
publicznego ｦ 6,09 zJ od 1 m2 powierzchni 

uwytkowej, 

3) od budowli ｦ 2% ich warto`ci okre`lonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 

§ 2. S”osób ”oboru ”odatku od nieruchomo`ci 
w drodze inkasa, okre`lenie inkasentów oraz 
wysoko`ć wynagrodzenia za inkaso okre`la odrębna 

uchwaJa. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy zleca się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwaJa Nr XXXII/211/2009 
Rady Gminy Olszanica z dnia 17 listopada 2009 roku 

w s”rawie okre`lenia wysoko`ci stawek ”odatku od 
nieruchomo`ci. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego i ma zastosowanie do 

nalewno`ci ”odatkowych ”oczynając od roku 
podatkowego 2011. 
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UCHWAIA NR XLIXł285ł2ŃńŃ 

 RADY GMINY OSIEK JASIELSKI 

 z dnia 29 ”audziernika 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

dla terenów poJowonych w mie–scowo`ci Osie— Jasiels—i ｦ czę`ć I 
 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z ”óuniejszymi 
zmianami) i ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski uchwalonym 

UchwaJą Nr X/74/99 Rady Gminy w Osieku Jasielskim 

z dnia 1 grudnia 1999 r. wraz z ”óuniejszymi 
zmianami 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów 
”oJowonych w miejscowo`ci Osiek Jasielski ｦ czę`ć I, 
zwany dalej planem.  

2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 

okoJo 30,10ha, ”oJowony w miejscowo`ci Osiek 
Jasielski, znajdujący się w ”óJnocnej czę`ci 
miejscowo`ci Osiek Jasielski, na zachód od drogi 
”owiatowej Nr 1894R relacji _wierchowa ｦ Osiek 

Jasielski ｦ Samoklęski.  

3. Plan obowiązuje w granicach obszaru 

przedstawionego w zaJączniku nr 1.  

4. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są:  

1) zaJącznik nr 1 - stanowiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:2000;  

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy.  

5. Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone 
są na rysunku planu symbolami literowymi 

i cyfrowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej 
”rze”isami uchwaJy.  

6. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 
rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu 
i równych zasadach zagos”odarowania, obowiązującej 
i nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz symboli 

literowych i cyfrowych są obowiązującymi ustaleniami 
planu.  

7. Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
”rzeznaczenia terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ｦ oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 

8MN, 9MN i 10MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usJugowej ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1MNU, 2MNU, 3MNU i 4MNU; 

3) tereny zabudowy usJugowej ｦ usJug 
komercyjnych i publicznych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1U, 2U i 3U; 
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4) tereny zabudowy usJugowej ｦ usJug s”ortu 
i rekreacji ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1US; 

5) tereny zabudowy produkcyjnej ｦ obiektów 
”rodukcyjnych, skJadów, magazynów i usJug ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1PU, 

2PU i 3PU; 

6) tereny komunikacji ｦ tereny drogi publicznej 

zbiorczej ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1KD-Z; 

7) tereny komunikacji ｦ tereny dróg ”ublicznych 
dojazdowych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 

5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-

D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D i 14KD-D; 

8) tereny komunikacji ｦ tereny dróg 
wewnętrznych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW; 

9) tereny komunikacji ｦ tereny ”arkingów ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KP, 

2KP, 3KP, 4KP i 5KP; 

10) tereny infrastruktury technicznej ｦ 

elektroenergetyka ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolem 1E; 

11) tereny zieleni - nieczynnego cmentarza ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZC; 

12) tereny zieleni publicznej ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1ZP; 

13) tereny zieleni izolacyjnej ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI 

i 5ZI. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia obowiązu–ące na caJym obszarze 

 ob–ętym 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 ciągów ”ieszo jezdnych dla obsJugi 
zabudowy mieszkaniowej i usJugowej bez 
wyznaczania na 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 
zakazuje się:  

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

2) lokalizowania obiektów tymczasowych, za 
wyjątkiem ”rzeznaczonych do czasowego 

uwytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych na terenie budowy; 

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

wydzielonej dziaJce ”rzeznaczonej na ten cel; 

4) realizacji ogrodzeL z zastosowaniem ”rzęseJ 
betonowych. 

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 rozgraniczającymi dróg, a liniami 

zabudowy wyznaczonymi w planie, w przypadku 

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

w planie.  

4. Przy realizacji inwestycji na obszarze planu 

uwzględniać warunki wynikające z przebiegu ciągów 
sieci infrastruktury technicznej między innymi 
z ”rzebiegu linii `rednich i wysokich na”ięć:  

1) zakazuje się lokalizowania zadrzewieL ”od 
liniami elektroenergetycznymi w pasach: dla 

linii 110kV ｦ 20m (po 10m w obie strony od 

osi linii) i dla linii SN ｦ 11m (po 5,5m w obie 

strony od osi linii); 

2) w ciągu linii na”owietrznej 110kV relacji 
NiegJowice ｦ Nowy vmigród, ”rzy lokalizacji 
zabudowy przeznaczonej na staJy ”obyt ludzi 
nalewy zachować bez”ieczny odstę” od linii 
110kV w postaci pasa terenu o szeroko`ci 
40m. 

§ 3. 1. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji oraz obsJugi komunikacyjnej terenów 
objętych ”lanem:  

1) nakazuje się utrzymanie ukJadu drogowego 
obejmującego drogę ”owiatową oznaczoną 
symbolem 1KD-Z;  

2) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
istniejącego ukJadu oraz nakazuje budowę 
nowego, uzupeJniającego ukJadu 
komunikacyjnego ”oJączonego z ukJadem 
istniejącym, w ”ostaci dróg dojazdowych (1KŚ-

D ｦ 14KD-D) i wewnętrznych (1KŚW ｦ 

4KDW).  

2. Nakazuje się realizację miejsc ”arkingowych 
i postojowych dla ”rzedsięwzięć w ramach dziaJki lub 
zes”oJu dziaJek, na której istnieje lub będzie 
realizowane ”rzedsięwzięcie, w ilo`ci okre`lonej 
niniejszą uchwaJą.  
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3. W liniach rozgraniczających ”oszczególnych 
terenów, w tym takwe dróg, ”oza ”asem jezdni 
do”uszcza się wyznaczanie `ciewek rowerowych.  

4. Ustala się normatywy miejsc ”arkingowych:  

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

10MN) ｦ 2, w tym jedno w garawu; 

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

planem na terenach zabudowy mieszkaniowej 

i usJugowej (1MNU-4MNU) ｦ nie mniej niw 
2 miejsca na daną dziaJalno`ć; 

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

nalewy lokalizować minimalną ilo`ć miejsc 
”arkingowych dla samochodów osobowych 
w terenach ”rzewidzianych ”od dziaJalno`ć 
”rodukcyjną, usJugową, handlową i inną 
dopuszczoną ”lanem: 

a) 1 miejsce na 5 zatrudnionych w produkcji 

i 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, sportowych, rekreacyjnych. 

§ 4. 1. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej - nakazuje się utrzymanie na obszarze 
planu sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
z mowliwo`cią remontów, ”rzebudowy i rozbudowy.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-

gos”odarczych, ”rzeciw”owarowych 
i grzewczych z istniejących ujęć i wodociągów 
lokalnych (w tym studni indywidualnych ｦ 

kopanych i gJębinowych), do”uszcza się 
”rzebudowę i rozbudowę istniejących 
wodociągów oraz realizację nowych o przekroju 

nie mniejszym niw Ø 125;  

2) konieczno`ć wy”osawenia sieci wodociągowej 
w hydranty ”rzeciw”owarowe celem 
zabez”ieczenia obiektów budowlanych.  

3. W zakresie od”rowadzania `cieków ustala 
się:  

1) zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych 

`cieków do wód i ziemi; 

2) od”rowadzenie `cieków bytowych i o skJadzie 
podobnym do bytowych do kanalizacji zbiorczej 

Ø200, zakoLczonej oczyszczalnią `cieków 
w miejscowo`ci _wierchowa. 

4. W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się:  

1) od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu 
”o”rzez infiltrację ”owierzchniową w granicach 

wJasnej dziaJki; 

2) obowiązek ujmowania wód o”adowych 
z ”owierzchni terenów, z których s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowiska 
przyrodniczego (parkingi, tereny usJugowe, 
drogi utwardzone) w lokalne systemy 

kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie 

przed wprowadzeniem do odbiornika. 

5. W zakresie elektroenergetyki ustala się 
zaopatrzenie w energię elektryczną ”o”rzez sieć 
elektroenergetyczną ｦ linie `rednich (15kV) i niskich 

na”ięć, ”rzebiegające ”rzez obszar objęty ”lanem.  

6. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ”lan ustala 
zasadę zao”atrzenia z indywidualnych i lokalnych 

uródeJ na bazie rozwiązaL ”ozwalających 
minimalizować ｭniską emisjęｬ zanieczyszczeL do 
powietrza (np. poprzez zastosowanie 

wysokos”rawnych, zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja, 
w kotJowniach lokalnych oraz indywidualnych 
systemach grzewczych).  

7. W zakresie zaopatrzenia w sieci 

teletechniczne ustala się obsJugę abonentów za 
”o`rednictwem indywidualnych ”rzyJączy od 
gJównych sieci ”rowadzonych w obszarze objętym 
planem.  

8. W zakresie gos”odarki od”adami ustala się 
prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi 

i ”owstaJymi w wyniku dziaJalno`ci gos”odarczej, 
zgodnie z zasadami ”rzyjętymi na terenie gminy.  

§ 5. 1. źasady zagos”odarowania wynikające 
z ”otrzeby ochrony `rodowiska, ”rzyrody 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, nieruchomo`ci, terenu wyznaczonego 
”lanem), na którym ”rzedsięwzięcie będzie 
realizowane;  

2) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć 
emitujących haJas ”rzekraczający warto`ci 
do”uszczalne oraz mogących ”owodować staJe 
lub okresowe uciąwliwo`ci dla funkcji terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1MN - 10MN, 1MNU - 4MNU ｦ jako terenów 
”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową 
i 1US ｦ jako terenów rekreacyjno 

wypoczynkowych poza miastem;  

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

§ 6. 1. Ustala się nastę”ujące zasady 
ksztaJtowania nowowydzielanych dziaJek 
budowlanych:  
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1) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
oraz dla zabudowy jednorodzinnej 

wolnostojącej z wbudowanymi usJugami 
minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 0,12ha;  

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

3) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej, 

minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 0,03ha;  

4) dla zabudowy mieszkaniowej z obiektami 

usJugowymi wolnostojącymi na dziaJce ｦ 

minimalna powierzchnia dziaJki ｦ 0,15ha  

5) dla dziaJek ”rzeznaczonych dla realizacji usJug 
komercyjnych i publicznych(tereny 1U-3U), 

wielko`ć ustalana indywidualnie w zalewno`ci 
od programu inwestycji, przy czym minimalna 

wielko`ć dziaJki ｦ 0,20ha;  

6) dla dziaJek ”rzeznaczonych dla realizacji 
produkcji i usJug (tereny 1PU-3PU), wielko`ć 
ustalana indywidualnie w zalewno`ci od 
programu inwestycji, przy czym minimalna 

wielko`ć dziaJki ｦ 0,50ha.  

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

3. Forma geometryczna dziaJek zbliwona do 
prostokąta lub tra”ezu usytuowana w miarę 
mowliwo`ci ”rosto”adle lub równolegle do ”asa 
drogowego.  

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 ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1MN ｦ o pow. 0,66ha, 2MN ｦ 

o pow. 1.05ha, 3MN ｦ o pow. 0,97ha, 4MN ｦ 

o pow. 1,73ha, 5MN ｦ o pow. 1,83ha, 6MN ｦ 

o pow. 0,63ha, 7MN ｦ o pow. 0,53ha, 8MN ｦ 

o pow. 0,53ha, 9MN ｦ o pow. 1,61ha i 10MN ｦ 

o pow. 1,32ha.  

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

1) obsJuga komunikacyjna z drogi publicznej, 

zbiorczej (1KD-Z) poprzez drogi dojazdowe 

i wewnętrzne;  

2) na terenach: 1MN, 2MN i 3MN obowiązująca 
linia zabudowy dla budynków od linii 
rozgraniczającej dróg dojazdowych (3KŚ-D 

i 4KD-D) ｦ 8,0m i nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej dróg 
dojazdowych (1KD-D, 5KD-D i 7KD-D) ｦ 6,0m;  

3) na terenach: 3MN, 6MN i 7MN 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej ｦ powiatowej (1KD-Z) ｦ 

15,0m;  

4) na terenach: 3MN, 6MN i 7MN 

nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej ｦ powiatowej (1KD-Z) ｦ 

15,0m;  

5) na terenach: 3MN, 6MN i 7MN 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej ｦ powiatowej (1KD-Z) ｦ 

15,0m;  

6) na terenie 6MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej (8KD-D) ｦ 6,0m;  

7) na terenach: 9MN i 10MN obowiązująca linia 
zabudowy dla budynków od linii 
rozgraniczającej dróg wewnętrznych (9KŚ-D, 

13KD-D i 14KD-D) ｦ 8,0m, natomiast 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (12KŚ-D) ｦ 

6,0m;  

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy  

25% ”owierzchni dziaJki  

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

czynnej.  

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

więcej niw 12,0m i budynków gos”odarczych, 
garawowych i innych ｦ nie więcej niw 7,0m.  

6. Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, dwuspadowe z naczóJkami, 
czterospadowe lub wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia 

”oJaci 25o-45o; zakaz stosowania dachów ”Jaskich 
oraz przesuwania w ”ionie ”oJaci o ws”ólnej kalenicy; 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie czerwieni, 

brązu, szarego, czarnego, ciemnej zieleni; do`wietlenia 
poddaszy 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 geologiczne terenu nie 

do”uszczają takiej mowliwo`ci.  

8. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §3 i §4.  

9. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §6.  

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1MNU ｦ o pow. 0,40ha, 

2MNU ｦ o pow. 0,58ha, 3MNU ｦ o pow. 0,29ha 

i 4MNU ｦ o pow. 0,28ha.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 

do”uszcza się lokalizację:  
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1) obiektów handlu, usJug i dziaJalno`ci 
gospodarczej, jako lokale wbudowane lub 

dobudowane do budynków mieszkalnych, przy 

czym ich ”owierzchnia nie mowe ”rzekraczać 
60% ”owierzchni uwytkowej budynku;  

2) obiektów handlu, usJug i dziaJalno`ci 
gos”odarczej na dziaJkach wydzielonych.  

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

1) obsJuga komunikacyjna: z drogi publicznej 

zbiorczej (1KD-Z) poprzez drogi dojazdowe 

i wewnętrzne 

2) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych 
(2KD-D, 3KD-D, 4KDW, 7KD-D, 8KD-D, 11KD-

D i 12KD-D) ｦ 8,0m. 

4. Maksymalna powierzchnia zabudowy  

30 % ”owierzchni dziaJki.  

5. Nalewy ”ozostawić minimum  
20% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej.  

6. Ustala się maksymalną wysoko`ć 
(najwywszej kalenicy ) budynków mieszkalnych 
i usJugowych ｦ nie więcej niw 12,0m i budynków 
gos”odarczych, garawowych i innych ｦ nie więcej niw 
7,0m.  

7. Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, dwuspadowe z naczóJkami, 
czteros”adowe lub wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia 
”oJaci 25o-45o; zakaz stosowania dachów ”Jaskich 
oraz przesuwania w ”ionie ”oJaci o ws”ólnej kalenicy; 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie czerwieni, 

brązu, szarego, czarnego, ciemnej zieleni; do`wietlenia 
poddaszy poprzez okna w `cianach szczytowych, 
lukarny i okna dachowe.  

8. Dopuszcza się ”od”iwniczenie budynków, za 
wyjątkiem budynków ”oJowonych na terenach 
o wysokim poziomie wód gruntowych, oraz 
w przypadku, gdy warunki geologiczne terenu nie 

do”uszczają takiej mowliwo`ci.  

9. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §3 i §4.  

10. źasady 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 ｦ tereny usJug komercyjnych i publicznych 

ｦoznaczone na rysunku planu symbolami: 1U ｦ 

o pow. 0,35ha, 2U ｦ o pow. 0,55ha i 3U ｦ o pow. 

0,30ha, z ”rzeznaczeniem ”od usJugi między innymi: 
kultury, administracji, gastronomii, o`wiaty, usJugi 
telekomunikacji, turystyczne, hotelowe, dziaJalno`ć 
handlową.  

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

1) obsJuga komunikacyjna: z drogi publicznej 

zbiorczej (1KD-Z) poprzez drogi dojazdowe;  

2) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
od linii rozgraniczających dróg dojazdowych 
(3KD-D, 4KD-D, 5KD-D i 7KD-D) ｦ 6,0m i od 

linii rozgraniczającej drogi dojazdowej (8KŚŚ) ｦ 

8,0m;  

3) na terenie 3U - nieprzekraczalna linia zabudowy 

dla budynków od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej ｦ 15,0m.  

3. Śla zabudowy usJugowej zabez”ieczeniem 
miejsc ”ostojowych są tereny wyznaczonych 
parkingów, oznaczonych symbolami: 1KP i 2KP. 

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

4. Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 

”owierzchni caJego terenu nie mowe ”rzekroczyć  
60% (zapis ten dotyczy równiew ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek).  

5. Nalewy ”ozostawić minimum  
20% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej (zapis ten dotyczy równiew ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek).  

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

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

7. Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane ”oJączone 
”asawami, ”rzewiązkami it”. o wysoko`ci kalenicy lub 
attyki nie ”rzekraczającej 12,0m nad ”oziom terenu od 
strony wej`cia gJównego, z dachami o równorodnej 
konstrukcji, o kącie nachylenia od 15º do 45º.  

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

9. Śo”uszcza się stosowanie dachów ”Jaskich 
lub Jukowych.  

10. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §3 i §4.  

11. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §6.  

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowej ｦ tereny usJug s”ortu i rekreacji ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1US ｦ o pow. 

0,53ha, z przeznaczeniem pod boiska, baseny, korty, 

place zabaw dla dzieci, wiaty, zadaszenia, altany, 

szatnie, `wietlice it”.  

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenów:  

1) obsJuga komunikacyjna: z drogi publicznej 

zbiorczej (1KD-Z) poprzez drogi dojazdowe 

i wewnętrzne;  
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2) na terenie 1US nieprzekraczalna linia zabudowy 

dla budynków i budowli 6,0m - od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (14KŚ-D).  

3. Śla zabudowy usJugowej zabez”ieczeniem 
miejsc ”ostojowych są tereny wyznaczonych 
”arkingów, oznaczonych symbolami: 3KP, 4KP i 5KP. 

4.Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do powierzchni 

caJego terenu nie mowe ”rzekroczyć 60%.  

4. Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni caJego terenu nie mowe ”rzekroczyć 60%.  

5. Nalewy ”ozostawić minimum  
30% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej.  

6. Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące o wysoko`ci kalenicy nie 
przekraczającej 7,0m nad ”oziom terenu od strony 
wej`cia gJównego, z dachami o ciemnej kolorystyce, 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 25º do 35º.  

7. Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlaną.  

§ 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 
produkcyjnej - obiektów ”rodukcyjnych, skJadów, 
magazynów i usJug oraz dziaJalno`ci gos”odarczej 
i handlowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1PU ｦ o pow. 2,50ha, 2PU ｦ o pow. 2,35ha i 3PU ｦ 

o pow. 4,19ha, z przeznaczeniem pod obiekty 

”rodukcyjne, skJady, magazyny, hurtownie, skle”y 
i inną dziaJalno`ć usJugową.  

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenów:  

1) obsJuga komunikacyjna terenów z drogi 

zbiorczej (1KD-Z) poprzez drogi dojazdowe;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków: 8,0m - od linii rozgraniczających dróg 
dojazdowych (2KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 8KD-D);  

3. Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć 60% 
(dotyczy zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek).  

4. Nalewy ”ozostawić minimum  
20% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek).  

5. Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
wymagających s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu 
na `rodowisko i dla których ra”ort mowe być 
wymagany, w rozumieniu obowiązujących ”rze”isów 
prawnych, ”od warunkiem ograniczenia uciąwliwo`ci 
”rzedsięwzięcia do terenów oznaczonych symbolami: 
1PU, 2PU i 3PU.  

6. W ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi 
dróg dojazdowych, a nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy do”uszcza się lokalizację ｭzielonych miejsc 
postojowychｬ i maJej architektury  

7. Budynki ”rodukcyjne, skJadowe, 
magazynowe, usJugowe, handlowe nalewy realizować 
jako budynki wolnostojące o wysoko`ci kalenicy nie 
”rzekraczającej 15,0m nad ”oziom terenu od strony 
gJównego wej`cia, z dachami o równorodnej 

konstrukcji lub stropodachami.  

8. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §3 i §4.  

9. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §6.  

§ 12. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 
tereny drogi publicznej zbiorczej ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolem: 1KD-Z ｦ o pow. 1,48ha, 

jako pas drogowy drogi powiatowej. Docelowo: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20,0m, 
minimalna szeroko`ć jezdni ｦ 6,0m.  

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

§ 13. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 
tereny dróg ”ublicznych dojazdowych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1KD-D ｦ o pow. 0,06ha, 

2KD-D ｦ o pow. 0,37ha, 3KD-D ｦ o pow. 0,35ha, 

4KD-D ｦ o pow. 0,36ha, 5KD-D ｦ o pow. 0,35ha, 

6KD-D ｦ o pow. 0,22ha, 7KD-D ｦ o pow. 0,17ha, 

8KD-D ｦ o pow. 0,55ha, 9KD-D ｦ o pow. 0,35ha, 

10KD-D ｦ o pow. 0,16ha, 11KD-D ｦ o pow. 0,24ha, 

12KD-D ｦ o pow. 0,28ha, 13KD-D ｦ o pow. 0,18ha 

i 14KD-D ｦ o pow. 0,19ha, z przeznaczeniem pod 

drogi o nastę”ujących ”arametrach: szeroko`ć 
w liniach rozgraniczających 10,0m z dopuszczeniem 

lokalnych ”oszerzeL zgodnie z rysunkiem planu, 

minimalna szeroko`ć jezdni ｦ 5,0m.  

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

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych i publicznych.  

§ 14. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 
tereny dróg wewnętrznych ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KDW ｦ o pow. 0,12ha, 2KDW ｦ 

o pow. 0,06ha, 3KDW ｦ o pow. 0,11ha i 4KDW ｦ 

o pow. 0,06ha, z przeznaczeniem pod drogi 

o nastę”ujących ”arametrach: szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających 7,0m z dopuszczeniem lokalnych 

”oszerzeL zgodnie z rysunkiem planu, minimalna 

szeroko`ć jezdni ｦ 4,5m.  

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

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych.  

§ 15. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: 
tereny ”arkingów ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KP ｦ o pow. 0,09ha, 2KP ｦ o pow. 

0,07ha; 3KP ｦ o pow. 0,06ha; 4KP ｦ o pow. 0,06ha; 

5KP ｦ o pow. 0,07ha.  
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2. źakazuje się lokalizowania obiektów 
i urządzeL nie związanych z obsJugą ruchu.  

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych i publicznych.  

4. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych i publicznych.  

§ 16. Brak tre`ci  

1. Wyznacza się tereny infrastruktury 
technicznej ｦ elektroenergetyki ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1E ｦ o pow. 0,01ha, 

z przeznaczeniem ”od stację transformatorową.  

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu:  

1) obsJuga komunikacyjna terenów z drogi 

zbiorczej (1KD-Z) poprzez drogi dojazdowe;  

2) do”uszcza się lokalizację budynków i obiektów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji;  

3) nakazuje się ”ozostawienie minimum  
50% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej.  

4) ”rzy zagos”odarowaniu terenu nalewy 
ograniczyć uciąwliwo`ć ”rzedsięwzięcia na 
gleby, wody i powietrze do terenu 

wyznaczonego planem.  

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zieleni ｦ 

nieczynnego cmentarza ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1ZC ｦ o pow. 0,07ha.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 

do”uszcza się lokalizację budowli i maJej architektury 
sJuwących upamiętnieniu miejsca dawnego cmentarza 
cholerycznego.  

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

się lokalizowania budynków.  

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zieleni ”ublicznej 
ｦ oznaczone na rysunku planu symbolem: 1ZP ｦ 

o pow. 0,32ha.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 

do”uszcza się:  

1) uzu”eJnianie zieleni w dostosowaniu do 

warunków siedliskowych i rzeuby terenu celem 
utworzenia parku rekreacyjnego;  

2) lokalizację maJej architektury i budowli 

sJuwących ”otrzebom zagos”odarowania ”arku 
zieleni;  

3) lokalizację urządzeL infrastruktury turystycznej 
w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych, wiat, altanek, ”laców zabaw it”.;  

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

się lokalizowania budynków.  

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej 

ｦ oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI ｦ 

o pow. 0,16ha, 2ZI ｦ o pow. 0,07ha, 3ZI ｦ o pow. 

0,08ha, 4ZI ｦ o pow. 0,09ha i 5ZI ｦ o pow. 0,11ha.  

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 maJej architektury i budowli;  

3) lokalizację urządzeL infrastruktury turystycznej 
w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych; deszczochronów oraz innych 
sJuwących tej funkcji;  

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

się lokalizowania budynków.  

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

Jęgowego lub Jąk i pastwisk.  

RozdziaJ 4 

Ustalenia —oLcowe  

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

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

§ 22. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.  

§ 23. 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 

w Osieku Jasielskim 

 

Piotr Wojdacz 
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