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wieloletnich ”rogramów ws”óJ”racy Gminy Mie–s—ie– 
JarosJaw z podmiotami o —tórych mowa w § 2Ł 

 

2Ł Konsultac–e uwawa się za wawne bez 

względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji, 

a ich wyni—i nie są wiąwące dla organuŁ 
 

§ 4. ńŁ Konsultac–e mogą ”olegać na: 
 

1) wyraweniu o”inii lub zJoweniu uwag w sprawie 

będące– ”rzedmiotem —onsultac–i, 
 

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania. 

 

2Ł Konsultac–e mogą mieć formę: 
 

1) ankiet, 

 

2) bez”o`rednich s”ot—aL z organizacjami 

i podmiotami wymienionymi w § 2Ł 
 

3Ł Konsultac–e zarządza Burmistrz Miasta 
JarosJawia o—re`la–ąc: 
 

1) przedmiot konsultacji, 

 

 

2) formę —onsultac–i, 
 

3) termin konsultacji, 

 

4) miejsce konsultacji. 

 

4. Informacje o zarządzeniu —onsultac–i 
”ubli—u–e się na stronie internetowe– oraz na tablicy 
ogJoszeL Urzędu Miasta JarosJawia 

 

§ 5. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia 

Radzie Miasta w uzasadnieniu do proje—tów uchwaJ 
o —tórych mowa w § ńŁ 

 

§ 6. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JarosJawiaŁ 

 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta JarosJawia 

 

Janusz Szkodny 
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UCHWAIA Nr LXXVł6Ń4ł2ŃńŃ 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA 

z dnia ń8 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ 
 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta JasJa dla obszaru _ródmie`cia - Nr 61 
 

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 w związ—u z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
Rada Mie–s—a JasJa ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
przedstawionej do uchwalenia zmiany planu 

z ustaleniami Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
źagos”odarowania Przestrzennego Miasta JasJa, 
uchwalonego uchwaJą Nr XXłń89ł95 Rady Mie–s—ie– 
JasJa z dnia 28 grudnia 1995 r. zmienionego uchwaJą 
Nr LVł478ł2ŃŃ9 Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 

10 grudnia 2ŃŃ9 rŁ uchwala co nastę”u–e: 
 

§ 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 obszaru _ródmie`cia, ogJoszone– 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 12, poz. 124 z 27 lutego 2004 r. 

zmienione– uchwaJą Nr LXVIIIł5ŃŃł2ŃŃ6 Rady 
Mie–s—ie– JasJa z dnia 25 wrze`nia 2ŃŃ6 rŁ ogJoszoną 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 126, poz. 1721 z dnia 

11 ”audzierni—a 2ŃŃ6 rŁ, uchwaJą Nr LXIIł5ń7ł2ŃńŃ 

Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 15 marca 2010 r. 

ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 26, poz. 585 z dnia 6 kwietnia 

2ŃńŃ rŁ, uchwaJą Nr LXIIł5ń8ł2ŃńŃ Rady Miejskiej 

JasJa z dnia ń5 marca 2ŃńŃ rŁ ogJoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 26, 
poz. 586 z dnia 6 —wietnia 2ŃńŃ rŁ, uchwaJą 
Nr LXXł563ł2ŃńŃ Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 5 lipca 

2ŃńŃ rŁ ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 87, poz. 1610 

z dnia ń7 wrze`nia 2ŃńŃ rŁ, w”rowadza się 
nastę”u–ące zmiany:ńŁ w § 6, w ust. 4 po pkt 1A 

doda–e się ”—t ńB w brzmieniu: 

 

ｭńB) MN ńB - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o powierzchni 0,032 ha: 

 

a) zasady zagospodarowania terenu: 

 

- linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, 

 

- do”uszcza się lo—alizac–ę usJug wbudowanych 
w —ubaturę budyn—u miesz—alnego, 
o ”owierzchni wewnętrzne– nie wię—sze– niw 
5Ń% ”owierzchni wewnętrzne– budyn—u, 
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- do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów usJugowych 
o ”owierzchni zabudowy nie wię—sze– niw 
100 m2, 

 

- ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy 
w stosun—u do ”owierzchni terenu nie wię—szy 
niw 7Ń %, 

 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw ńŃ% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

b) cechy zabudowy: 

 

- budynek mieszkalny o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne + ”oddasze 
uwyt—owe, 

 

- budyn—i usJugowe, gos”odarcze i garawowe 
o wyso—o`ci –edne– —ondygnac–i nadziemne–, 

 

- geometria dachów: dwus”adowe lub 
wielospadowe o s”ad—ach ”oJaci dachowych 

nie mnie–szych niw 2Ń0 i nie wię—szych niw 450, 

wyso—o`ć na–wywsze– —alenicy nie wię—sza niw 
ńŃ m nad istnie–ący ”oziom terenu, —ierune— 
na–wywsze– —alenicy równolegJy do frontu 
dziaJ—i, 

 

- ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
innym materiaJem imitu–ącym dachów—ę 
ceramiczną; 

 

c) zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

- teren zagos”odarować –a— –edną dziaJ—ę 
budowlaną, 

 

- do”uszcza się wydzielenie dziaJe— budowlanych 
z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

 

d) ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym 
komunikacji: 

 

- dojazd z drogi publicznej, ustalonej w planie 

ulicy klasy lokalnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KL1, 

 

- miejsca postojowe dla zabudowy 

mieszkaniowej w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
2 stanowis—a nalewy wydzielić w granicach 

dziaJ—i budowlane–, 
 

- dla zabudowy usJugowe– oraz usJug 
wbudowanych nalewy dodat—owo wydzielić 
miejsca postojowe w granicach dziaJ—i 
budowlanej, w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
2 stanowiska na 100 m2 powierzchni 

wewnętrzne– fun—c–i usJugowej; 

 

e) ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej przez indywidualne 

”rzyJącza, obowiązu–e od”rowadzenie `cie—ów 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 

 

f) ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne–ŁｬŁ 
 

2Ł w § ńŃa, w ust. 8 po pkt 6 doda–e się 
pkt 7 w brzmieniu: 

 

ｭ7) U 32 - zabudowa usJugowa, usJugi 
hotelarskie wraz z usJugami towarzyszącymi ｦ 

o powierzchni 0,066 ha: 

 

a) do”uszcza się lo—alizac–ę usJug gastronomii, 
handlu i administracji; 

 

b) do”uszcza się zabudowę w granicy terenu 

oznaczonej literami ABC; 

 

c) geometria dachu: 

 

- —ierune— na–wywsze– —alenicy równolegJy do 
frontu dziaJ—i, 

 

- wyso—o`ć —alenicy nad istnie–ący ”oziom 
terenu, nie więce– niw ń5 m, 

 

- do”uszcza się dachy ty”u mansardowego 

o s”ad—ach ”oJaci w granicach 150 do 800; 

 

d) zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

- ”owierzchnia nowe– dziaJ—i: nie mnie– niw 
0,05 ha, 

 

- szero—o`ć frontu nowe– dziaJ—i: nie mnie– niw 
18,0 m, 

 

- do”uszcza się wydzielenie dziaJe— 
o parametrach innych niw w pkt 1 i 2 

z ”rzeznaczeniem ”od urządzenia infrastru—tury 
technicznej, 

 

- —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do osi drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KL1: 600 ｦ 900; 

 

e) ”owiązanie z u—Jadem zewnętrznym 
komunikacji: dojazd z drogi publicznej, ulicy 

klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KL1; 

 

f) ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej przez indywidualne 

”rzyJącza, obowiązu–e od”rowadzenie `cie—ów 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 

 

g) ogrodzenie awurowe, uzu”eJnione zielenią 
o wyso—o`ci nie wię—sze– niw ń5Ń cmŁｬŁ 
 

3. Zmiana planu w czę`ci graficzne– na ar—uszu 
Nr 7 rysunku planu: 

 

1) s—re`la się fragment linii wewnętrznego 
”odziaJu na terenie oznaczonym na rysun—u 
planu symbolem MN 38 na ”rywatną ”rzestrzeL 
dziaJe— budowlanych i ”ubliczną ”rzestrzeL 
—omuni—acy–ną oznaczony literami A-G, 
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2) doda–e się linię wewnętrznego ”odziaJu na 
terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN 38 na ”rywatną ”rzestrzeL 
dziaJe— budowlanych i publiczną ”rzestrzeL 
—omuni—acy–ną oznaczoną literami G-A. 

 

§ 2. S”osób zmian, o —tórych mowa 
w § 1 przedstawiono w czę`ci graficzne– do ninie–sze– 
uchwaJy, stanowiące– integralną czę`ć zmiany ”lanu, 
s”orządzoną na fragmentach —o”ii rysun—u ”lanu 
wymienionego w § ńŁ 

 

§ 3. źaJączni—iem do uchwaJy –est czę`ć 
graficzna w s—ali ń: ńŃŃŃ stanowiąca zaJączni—i 

Nr 1A, 1B, 1C,1D - s”orządzona na fragmentach —o”ii 
rysunku planu wymienionego w § ńŁ 

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JasJaŁ 

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej JasJa 

 

Andrzej Śyba` 
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