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UCHWAIA NR LXXIVł590ł2010 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA 

 z dnia 27 wrze`nia 2010 rŁ 
  

w sprawie zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego  

Miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica ”rzemysJowo ｦ s—Jadowa ｦ czę`ć ”oJudniowaｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rzedJowonej 
do uchwalenia zmiany planu z ustaleniami ｭStudium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta JasJaｬ, uchwalonego Uchwalą 
Nr XX/189/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. Rady 

Miejskiej JasJa zmienionego uchwaJą Rady Miejskiej 
JasJa Nr LVł478ł09 z dnia 10 grudnia 2009 r. 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się zmianę Nr 2 Miejscowego 

Planu zagos”odarowania Przestrzennego Miasta JasJa 
dla obszaru ｭŚzielnica PrzemysJowo ｦ skJadowa ｦ 

czę`ć ”oJudniowaｬ, uchwalonego Uchwalą  
Nr VIII/96/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. Rady 

Miejskiej JasJa, ogJoszoną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego Nr 13 ”ozŁ 592 z dnia 

30.06.1999r. z ”óuniejszymi zmianami, zwany dalej 
planem. 

2. Zmiana planu obejmuje zmiany w uchwale, 

o której mowa w ust.1 i w rysunku planu 

stanowiącym zaJącznik nr1 do uchwaJy w odniesieniu 

do terenów oznaczonych symbolem KL7c i PS. 

3Ł źaJącznikami do niniejszej UchwaJy są: 

1) źaJącznik nr 1 ｦ rysunek zmiany Nr 2 planu 

w skali 1:2000, stanowiący integralną jej czę`ć 
ｦ obowiązujący w zakresie oznaczeL na nim 
wystę”ujących, s”orządzony na ko”ii rysunku 
zmiany wymienionego w pkt. 2. planu, o której 
mowa w ustŁ1, ”od tytuJem - Zmiana 

Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta JasJa dla obszaru 
ｭŚzielnica ”rzemysJowo ｦ skJadowa ｦ czę`ć 
”oJudniowaｬ ｦuchwalonego uchwaJą  
Nr XI/78/07 z dnia 7 maja 2007 r. Rady 

Miejskiej JasJa, ogJoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego  
Nr 43 poz.1154 z dnia 28 maja 2007r. 

2) źaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy. 

 

 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 2. W uchwale Nr VIII/96/99 z dnia  

29 kwietnia 1999 rŁ Rady Miejskiej JasJa, w sprawie 

Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica PrzemysJowo ｦ 

skJadowa ｦ czę`ć ”oJudniowaｬ ogJoszonej 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 13 poz. 592 z dnia 30.06.1999r. 

z ”óuniejszymi zmianami , w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1) Po §5 dodaje się §5a w brzmieniu: 

ｭ§ 5a 

1Ł Ustala się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1PS - tereny ”od zabudowę 
”rodukcyjną i skJadową z do”uszczeniem usJug, 
w tym usJug rzemiosJa i handlu. 

2Ł Ustala się dostę”no`ć komunikacyjną 
terenów 1PS wymienionych w ust. 1 z istniejącej 
drogi ”ublicznej zbiorczej, ”rzylegającej do terenów 
1PS, oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ11 

oraz projektowanej drogi publicznej lokalnej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-L 

bez”o`rednio, lub ”o`rednio ”o”rzez nie wyznaczone 
na rysunku ”lanu, ”otencjalne drogi wewnętrzne 
i ciągi ”ieszo-jezdne, mogące być lokalizowane 
w terenach 1PS. 

3. W terenach, o których mowa w ust. 1: 

1) do”uszcza się lokalizację bez wskazania na 
rysunku ”lanu: ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

i dojazdów, o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających minimum 5,0m, doj`ć 
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 
minimum 4,5m, ciągów ”ieszych, o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających minimum 3,0m, 
miejsc postojowych dla samochodów 
(”arkingów); 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów 
obsJugujących komunikację samochodową 
(w tym stacja paliw); 

3) do”uszcza się lokalizację form maJej 
architektury, zieleni urządzonej; 

4) nie do”uszcza się lokalizacji inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
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za wyjątkiem dróg, ”arkingów oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej; 

5) do”uszcza się lokalizację inwestycji zaliczanych 
do ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, jeweli 
”rze”rowadzona ocena wykazaJa brak 
oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na dziaJki 
sąsiednie, w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 

4Ł W granicach terenów o których mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki dla 
ksztaJtowania nowych dziaJek budowlanych 
i zabudowy: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJek ”rzy ”odziale 
terenu na dziaJki budowlane ｦ 0,010 ha; 

2) wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 
12,0 m, licząc od `redniego ”oziomu terenu 
”rzed gJównym wej`ciem do budynku, 
ograniczenie wysoko`ci budynków nie dotyczy 
urządzeL technologicznych, kominów, masztów 
o`wietleniowych; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mniejsza niw 2% ”owierzchni dziaJki; 

4) wielko`ć ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mowe 
”rzekraczać 80%; 

5) do”uszcza się ksztaJtowanie dachów budynków 
o równych kątach nachylenia i formach wedJug 
rozwiązaL indywidualnych; 

6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej 

z istniejących sieci z dopuszczeniem ich 

rozbudowy i budowy nowych; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu; 

8) nakazuje się za”ewnienie ”arkingów na wJasnej 
dziaJce, o liczbie miejsc postojowych dla aut 

dostosowanej do programu inwestycyjnego, 

jednak nie mniej niw jedno stanowisko na  
100 m2 ”owierzchni uwytkowej, oraz 
dodatkowo 1 stanowisko na trzech 

zatrudnionych; 

9) maksymalny do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla terenów mieszkaniowo-usJugowych, 
okre`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
ochrony `rodowiska; 

10) do czasu ”rzystą”ienia do realizacji ustaleL 
”lanu, tereny objęte ”lanem ”ozostają 
w dotychczasowym uwytkowaniuŁｬ; 

2) Po §8a dodaje się §8b w brzmieniu: 

ｭ§ 8b 

1Ł Ustala się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolem U3 z ”rzeznaczeniem ”od zabudowę 
usJugową, rzemiosJa, handlu i magazynowo - 

skJadowąŁ 

2Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenów  
U3 ”rojektowaną drogą ”ubliczną lokalną, oznaczoną 
na rysunku planu symbolem 1KD-L. 

3. W terenach U3 o których mowa w ust. 1: 

1) nie do”uszcza się lokalizacji inwestycji 
zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
za wyjątkiem dróg, mostów i ”arkingów oraz 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się lokalizację inwestycji zaliczanych 
do ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, jeweli 
”rze”rowadzona ocena wykazaJa brak 
oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na dziaJki 
sąsiednie, w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 

3) dopuszcza się lokalizację, bez wskazania na 
rysunku ”lanu: ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 
minimum 5,0 m, doj`ć o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających minimum 4,5 m, ciągów 
pieszych, o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających minimum 3,0 m, miejsc 

”ostojowych dla samochodów (”arkingów); 

4) do”uszcza się lokalizację form maJej 
architektury, zieleni urządzonejŁ 

4Ł W granicach terenów o których mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki dla 
ksztaJtowania nowych dziaJek budowlanych 

i zabudowy: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJek ”rzy ”odziale 
terenu na dziaJki budowlane ｦ 0,010 ha; 

2) rozbudowę istniejących budynków oraz budowę 
nowych do”uszcza się w ”oJudniowo ｦ 

wschodniej czę`ci terenów wg oznaczeL na 
rysunku planu, w ”ozostaJej czę`ci terenów 
budowę do”uszcza się wyJączne w obrysie 

istniejących budynków, w s”osób nie 
wymagający wykonywania ”rac ziemnych 
i wyko”ów, celem budowy nowych 
fundamentów; 

3) wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 
10,0m, licząc od `redniego ”oziomu terenu 
”rzed gJównym wej`ciem do budynku, 
ograniczenie wysoko`ci budynków nie dotyczy 
urządzeL technologicznych, kominów, masztów 
o`wietleniowych; 

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mniejsza niw 2% ”owierzchni dziaJki; 

5) wielko`ć ”owierzchni zabudowy budynków 
w stosunku do ”owierzchni dziaJki nie mowe 
”rzekraczać 70%, 

6) do”uszcza się ksztaJtowanie dachów budynków 
o równych kątach nachylenia i formach wedJug 
rozwiązaL indywidualnych; 

7) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej 

z istniejących sieci z dopuszczeniem ich 

rozbudowy i budowy nowych; 
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8) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu; 

9) nakazuje się za”ewnienie ”arkingów na wJasnej 
dziaJce, o liczbie miejsc postojowych dla aut 

dostosowanej do programu inwestycyjnego, 

jednak nie mniej niw jedno stanowisko na  
100 m2 ”owierzchni uwytkowej, oraz 
dodatkowo 1 samochód na trzech 
zatrudnionych; 

10) maksymalny do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla terenów mieszkaniowo-usJugowych, 
okre`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
ochrony `rodowiska; 

11) do czasu ”rzystą”ienia do realizacji inwestycji, 
wg ustaleL ”lanu, tereny objęte ”lanem 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniuŁｬ; 

3) W § 10 ustŁ 1, zmienia się za”is ”kt 3, który 
”rzyjmuje nastę”ujące brzmienie: 

ｭ3) 1KD-L ｦ teren ”rzeznaczony ”od drogę 
”ubliczną lokalnąŁ Szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających wg rysunku planu ｦ 12 m. 

Szeroko`ć jezdni ｦ 7,0 mŁ Śo”uszcza się lokalizację 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, chodników 
i `ciewek rowerowychŁ Nie do”uszcza się lokalizacji 

reklam w ”asie drogowymŁ Śo czasu ”rzystą”ienia do 
realizacji inwestycji wg ustaleL ”lanu, tereny objęte 
”lanem ”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniuŁｬ; 

4) W czę`ci graficznej zmiana ”lanu ”olega na: 

a) dodaniu symbolu identyfikacyjnego U3; 

b) zaznaczeniu terenów U3, 1PS i 1KD-L 

w”rowadzonych niniejszą zmianą; 

c) skre`leniu symbolu identyfikacyjnego KL7c; 

d) skre`leniu linii zabudowy; 

e) wrysowaniu dodanej linii rozgraniczającej 
tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych 
zasadach zagospodarowania; 

f) wrysowaniu dodanej linii zabudowy. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 3. ź dniem wej`cia w wycie uchwaJy tracą 
moc ustalenia Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica 
PrzemysJowo ｦ skJadowa ｦ czę`ć ”oJudniowaｬ, 
uchwalonego Uchwalą Nr VIIIł96ł99 z dnia  

29 kwietnia 1999 rŁ Rady Miejskiej JasJa, 
o”ublikowaną w ŚzŁ UŁ Województwa Kro`nieLskiego 
nr 13 poz. 592 z dnia 30.06. 1999 r. w granicach 

obszaru objętego zmianą nr 2Ł 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JasJaŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– JasJa 

 

Andrze– Śyba` 
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źaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr LXXIV/590/2010 

Rada Miejska JasJa 

z dnia 27 wrze`nia 2010 rŁ 
 

 

Rozstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– JasJa 

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie Miejscowego Planu  

źagos”odarowania Przestrzennego Miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica  
PrzemysJowo ｦ S—Jadowa ｦ Czę`ć PoJudniowaｬ inwestyc–i z zakresu  

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł Rada Miejska JasJa rozstrzyga 
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada  

1998 r.(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z ”óunŁ 
zm.). 

I. Przewiduje się nastę”ujące nakJady: 

1. budowa projektowanej drogi wraz 

z infrastrukturą techniczną, 

2Ł wyku” nieruchomo`ci od wJa`cicieli lub 
wieczystych uwytkowników dziaJek ”od budowę 
projektowanej drogi wedJug obowiązujących 
normatywówŁ 

II. Przewidywany termin realizacji zadaL 
z zakresu infrastruktury technicznej rok 2011 - 2020. 

III. Wykonanie zadaL z zakresu infrastruktury 

technicznej ”owierza się Burmistrzowi MiastaŁ JasJa 

IV. Inwestycję nalewy uwzględnić w planie 

finansowym miasta ŁŚo”uszcza się zmianę s”osobu 
finansowania wskazanych zadaL inwestycyjnych 
z innych uródeJ. 
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UCHWAIA NR XLIł269ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

  
w s”rawie zmiany UchwaJy Nr XIIIł74ł2008 Rady Mie–s—ie– w Ulanowie 

z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 44  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,  

poz. 1220 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska 

w Ulanowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIII/74/2008 Rady Miejskiej 

w Ulanowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie 

ustanowienia ”omnika ”rzyrody §1 otrzymuje 
brzmienie: 

1Ł Ustanawia się ”omnik ”rzyrody Buk 
zwyczajny ｦ Fagus sylvatica o wysoko`ci okoJo  
21 m, obwodzie pnia 340 cm mierzonego na 

wysoko`ci 130 cm nad ziemią, wieku okoJo 180 lat 
rosnącego na dziaJce o numerze ewidencyjnym  

1354 ”oJowonej w miejscowo`ci Huta Śeręgowska 
w Gminie Ulanów, ”owiat NiwaLskiŁ 

2Ł Ustanawia się ”omnik ”rzyrody Buk 

zwyczajny ｦ Fagus sylvatica o wysoko`ci okoJo  
24 m, obwodzie pnia 300 cm mierzonego na 

wysoko`ci 130 cm nad ziemią, wieku okoJo 170 lat 
rosnącego na dziaJce o numerze ewidencyjnym  

1354 ”oJowonej w miejscowo`ci Huta Śeręgowska 
w Gminie Ulanów, ”owiat NiwaLskiŁ 

§ 2. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Ulanowie 

 

ślwbieta Olszów—a 

 

 


