
 

 

UCHWAŁA NR 613/LV/2013 

RADY MIASTA JAROSŁAWIA 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2012 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obszaru "Za Parkiem" w Jarosławiu 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 1  i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.), 

po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jarosławia uchwalonego uchwałą Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia 

z dnia 23 kwietnia 2001r. (ze zmianami), Rada Miasta Jarosławia, uchwala co następuje:  

§ 1. Uchwala się zmianę Nr 1/1/2012 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

„Za Parkiem” w Jarosławiu, uchwalonego Uchwałą Nr 821/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 

26 kwietnia 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr  43, 

poz. 956 z dnia 28 maja 2010 r.  

§ 2. W uchwale Nr 821/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” w Jarosławiu, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 12 ust. 4  pkt 2 po literze c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d)  ) w parterach budynków mieszkalnych funkcje usługowe w tym handel o powierzchni sprzedaży 

nie większej niż 100 m² dla jednego lokalu usługowego”; 

2) w § 12 ust 4  pkt 3 po literze i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j)  w przypadku lokalizacji usług w parterach budynków mieszkalnych, powinny być zapewnione 

do nich osobne wejścia poza obrębem wejść do lokali mieszkalnych.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia 

 

           mgr Jarosław Pagacz 
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