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UCHWAIA NR IVł2Ńł2Ńńń 

 RAŚY MIśJSKIśJ JASIA 

 z dnia 5 stycznia 2011 r. 

  
zmienia–ąca uchwaJę Nr LIIł452ł2ŃŃ9 Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 

26 ”audzierni—a 2ŃŃ9 ro—u w s”rawie ”odat—u od nieruchomo`ci 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 

 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z ”óznŁ zmŁ), artŁ 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach 
lokalnych (Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613  

z ”ównŁ zmŁ) Rada Mie–s—a JasJa uchwala co 
nastę”u–eŁ  

§ 1. W uchwale Rady Mie–s—ie– JasJa  
Nr LII/452/2009 z dnia 26 ”audzierni—a 2009 ro—u 
w s”rawie ”odat—u od nieruchomo`ci (ŚzŁ UrzŁ 
Województwa Pod—ar”ac—iego z dnia 10 listopada 

2009 ro—u Nr 85, ”ozŁ 1912) §1 ustŁ 3 otrzymuje 

brzmienie: 

ｭ3Ł od 1 m2 ”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów 
lub ich czę`ci związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
gospodarczej w za—resie udzielania `wiadczeL 

zdrowotnych, za–ętych ”rzez ”odmioty udziela–ące 
tych `wiadczeL - 4Ł16 zJŁｬ 

§ 2. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Miasta JasJaŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego z mocą 
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Mie–s—ie– JasJa 

 

ślwbieta Bernal 
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UCHWAIA NR IIIł7łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W LśvAJSKU 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2/II/10 dla terenu przy ulicy Mickiewicza nr 76 i 78 w Lewa–s—u 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunie–szymi 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 ”óunie–szymi zmianami), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

Lewa–s—aｬ, uchwalonego uchwaJą Nr XIIł99ł99 Rady 
Miasta Lewa–s—a z dnia 15 grudnia 1999 r. 

z ”óunie–szymi zmianami, Rada Mie–s—a w Lewa–s—u 
uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/II/10 dla 

terenu przy ulicy Mickiewicza nr 76 i 78 w Lewa–s—u, 
zwany dalej planem. 

2Ł źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
zaJączni— nr 1 graficzny ｦ rysunek planu wykonany na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
0,6545 ha ”oJowony w centrum miasta Lewa–s—a, ”rzy 
drodze ”ubliczne– gJówne– w granicach oznaczonych 

na rysunku planu. 

§ 3. źaJączni— nr 1 graficzny ｦ rysunek planu 

stanowi integralną czę`ć ustaleL ”lanu, —tóry 
obowiązu–e w zakresie zastosowanych na nim 

oznaczeL ”lanu –a—o obowiązu–ąceŁ 

§ 4. Przy zagospodarowaniu obszaru planu 

nalewy uwzględnić ”rzebieg istnie–ących sieci 
infrastruktury techniczne–, zachowu–ąc wymagane 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 6  - 495 -  Poz. 143 
 

”rze”isami odlegJo`ci lo—alizowanych obie—tów 
i urządzeL od tych sieci. 

§ 5. W granicach ”lanu ustala się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu 

symbolami identyfi—u–ącymi –e, w tym: 

1) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U o powierzchni o—oJo 
0,2430 ha pod zabudowę usJugową, w tym 

handel, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej; 

2) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2U o ”owierzchni o—oJo 
0,3868 ha pod zabudowę usJugową, w tym 

usJugi o`wiaty i handel; 

3) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem Ks o ”owierzchni o—oJo 
0,0235 ha pod zabudowę —omuni—acy–ną; 

4) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDG o ”owierzchni o—oJo 
0,0012 ha pod fragment drogi publicznej 

gJówne–Ł 

§ 6. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
`rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
oraz przedsięwzięć mogących ”otenc–alnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla 

—tórych zostanie stwierdzony obowiąze— 
”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na 
`rodowis—o w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 

`rodowis—a, z wyJączeniem inwestyc–i celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–; 

2) ”oziom haJasu w `rodowis—u nie mowe 
przekraczać do”uszczalnego ”oziomu –a— dla 
terenów miesz—aniowo-usJugowychŁ 

§ 7. Ochroną —onserwators—ą obe–mu–e  
się obie—ty ”oJowone ”rzy ulicy Mic—iewicza  
nr 76 i nr 78 zgodnie z rysunkiem planu, wpisane do 

Gminne– świdenc–i źabyt—ów miasta Lewa–s—a ”od  
nr 133/1709 i 134/1709. 

§ 8. 1Ł Ustala się zasady obsJugi terenów 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z istnie–ące– sieci mie–s—ie– 
ø 110 usytuowane– w obszarze planu; 

2) zasilanie w energię ele—tryczną siecią —ablową 
nis—iego na”ięcia NN z transformatora i sieci 

napowietrznej, zlokalizowanych poza obszarem 

planu; 

3) zaopatrzenie w gaz z istnie–ące– sieci gazowe– 
 ø 200 usytuowane– w drodze publicznej 

gJówne–, ”rzylega–ące– do ”oJudniowo-

zachodniej granicy obszaru planu; 

4) odprowadzenie `cie—ów —omunalnych  
do istnie–ące– sieci —analizac–i sanitarne–  
ø 200 usytuowane– w obszarze planu; 

5) od”rowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL do istnie–ące– sieci —analizac–i 
deszczowe– ø 400, usytuowanej w drodze 

”ubliczne– gJówne–, ”rzylega–ące– do 
”oJudniowo-zachodniej granicy obszaru planu 

lub ”o”rzez indywidualne rozwiązanie, w tym 

na wJasny nieutwardzony teren; 

6) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

z mie–sc narawonych na zanieczyszczenie, 
w tym z dróg, do–azdów, mie–sc ”osto–owych 

i ”laców rozwiązać w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowis—u i terenom sąsiednim; 

7) zaopatrzenie w cie”Jo ze uródeJ ”ozwala–ących 
zminimalizować ｭnis—ą emis–ęｬ zanieczyszczeL 
do powietrza; 

8) obsJuga w zakresie telekomunikacji w oparciu 

o sieć ”rzewodową ”odziemną usytuowaną 
”oza obszarem ”lanu oraz sieć bez”rzewodową 
z urządzeniami radiowego systemu 
dostę”owegoŁ 

2Ł Śo”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę inwestyc–i celu ”ublicznego 
z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–, w tym 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniu; 

2) rozbudowę, ”rzeJowenie, zwię—szenie do  
50% lub zmnie–szenie do 50% ”arametrów 
sieci wymienionych w ust. 1 pkt 1 ｦ 5 i 8 pod 

warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ustalonym przeznaczeniem w planie. 

§ 9. Ustala się zasady gos”odar—i od”adami: 

1) gromadzenie od”adów —omunalnych, 
segregacja i ich usuwanie na zasadach 

obowiązu–ących w mie`cie Lewa–s—u; 

2) magazynowanie i usuwanie od”adów 
”owsta–ących w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci usJugowe– w s”osób nie 
zagrawa–ący `rodowis—u i terenom sąsiednim, 
na zasadach obowiązu–ących w mie`cie 
Lewa–s—uŁ 

§ 10. Ustala się zasady obsJugi w zakresie 

komunikacji: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu oznaczonego 
na rysun—u ”lanu symbolem 1U istnie–ącym 
zjazdem publicznym z drogi ”ubliczne– gJówne–, 
”o”rzez teren dziaJ—i ”oJowone– od strony 
”óJnocno-zachodniej obszaru planu; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu oznaczonego 
na rysun—u ”lanu symbolem 2U istnie–ącym 
zjazdem publicznym z drogi ”ubliczne– gJówne–; 

3) dostę”no`ć —omunikacyjna terenu oznaczonego 

na rysun—u ”lanu symbolem Ks istnie–ącym 
zjazdem publicznym z drogi ”ubliczne– gJówne–, 
poprzez teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2U. 
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§ 11. Ustala się zasady i warun—i ”odziaJów 
nieruchomo`ci na dziaJ—i budowlane: 

1) powierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlane– nie 
mnie–sza niw 400 m2; 

2) —awda wydzielana dziaJ—a budowlana ”owinna 
mieć za”ewnioną szero—o`ć frontu dziaJ—i nie 
mnie–szą niw 15 m, 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— budowlanych 
o powierzchni i szero—o`ci frontu mniejszych 

niw wymienione od”owiednio w pkt 1 i 2, 

z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 12. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U pod 

zabudowę usJugową, w tym handel, z dopuszczeniem 

funkcji mieszkalnej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) dla nowo”ro–e—towanych budyn—ów oraz 
”odlega–ących rozbudowie nalewy zachować 
nie”rze—raczalną linię zabudowy zgodnie 
z rysun—iem ”lanu na ”rzedJuweniu lica 
zewnętrzne– `ciany frontowe– istnie–ącego 
budynku nr 78 przy ulicy Mickiewicza; 

2) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni terenu nie wię—sza niw 70%; 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie–szy niw 10% ”owierzchni terenu; 

4) nalewy za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla 
samochodów w ilo`ci nie mnie–sze– niw: 

a) 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 50 m2 

”owierzchni s”rzedawy, 

b) 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 50 m2 

”owierzchni uwyt—owe– budyn—u ”rzeznaczone– 
”od fun—c–ę usJugową i biurową, 

c) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

d) 3 miejsca postojowe na 10-ciu zatrudnionych. 

3. Cechy zabudowy: 

1) wyso—o`ć budyn—ów do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych ｦ nie wię—sza niw 13,50 m do 
na–wywszego ”un—tu dachu, ”rzy czym trzecia 
kondygnacja w poddaszu; 

2) dachy budyn—ów symetryczne dwus”adowe 
lub wielospadowe, o —ątach nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych od 20° do 45°; 

3) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
materiaJem –ą imitu–ącym —olorem; 

 

 

4) utrzymanie jednolitego charakteru 

architektonicznego nowych budyn—ów 
w zakresie kolorystyki i materiaJów 
wy—oLczeniowych, nawiązu–ącego do 
chara—teru budyn—u ob–ętego ochroną 
—onserwators—ą; 

5) do”uszcza się w czę`ci rozbudowywane– 
budyn—u nr 78 ob–ętego ochroną 
—onserwators—ą zastosowanie ”rzesz—leL 
o powierzchni nie wię—sze– niw  
60% ”owierzchni —awde– elewac–i i nie wię—sze– 
niw 40% ”owierzchni ”oJaci dachowychŁ 

4Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi  
w § 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

5Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu zgodnie 

z ustaleniami o—re`lonymi w § 10 ”—t 1 niniejszej 

uchwaJyŁ 

6Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1) fun—c–i miesz—alne– ”od warun—iem, we –e– 
powierzchnia nie przekroczy 40% powierzchni 

uwyt—owe– budyn—u, 

2) obie—tów maJe– archite—tury, 

3) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 

4) nowych budyn—ów i czę`ci rozbudowywane– 
budyn—u nr 78 ob–ętego ochroną 
—onserwators—ą ”rzy granicy lub w odlegJo`ci 
1,5 m od granicy z sąsiednią dziaJ—ą 
budowlaną; 

5) re—lam, szyldów lub zna—ów handlowych na 
elewac–ach budyn—ów, z wy–ąt—iem elewac–i 
frontowe– budyn—u nr 78 ob–ętego ochroną 
—onserwators—ą ”od warun—iem, we suma 
powierzchni reklam nie przekroczy  

20% powierzchni danej elewacji. 

7Ł źa—azu–e się: 

1) wykonywania ogrodzenia terenu, 

w szczególno`ci od drogi ”ubliczne– gJówne– 
z zastosowaniem ”eJnych ”rzęseJ bez względu 
na rodza– uwytego materiaJu oraz ogrodzeL 
awurowych z ”refabry—owanych elementów 
betonowych; 

2) stosowania –a—o materiaJów wy—oLczeniowych 
elewac–i budyn—ów z tworzyw sztucznych typu 

siding i blachy falistej. 

§ 13. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U pod 

zabudowę usJugową, w tym usJugi o`wiaty i handel. 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) dla nowo”ro–e—towanych budyn—ów oraz 
”odlega–ących rozbudowie nalewy zachować 
nieprze—raczalną linię zabudowy zgodnie 
z rysun—iem ”lanu na ”rzedJuweniu lica 
zewnętrzne– `ciany frontowe– istnie–ącego 
budynku nr 76 przy ulicy Mickiewicza; 
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2) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni terenu nie wię—sza niw 50%; 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 

mnie–szy niw 30% ”owierzchni terenu; 

4) zapewnienie w granicach terenu 2U miejsc 

”osto–owych dla samochodów w ilo`ci nie 
mnie–sze– niw 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
50 m2 ”owierzchni uwyt—owe– usJug i nie  

mnie– niw 3 miejsca postojowe na  

10-ciu zatrudnionych. 

2. Cechy zabudowy: 

1) wyso—o`ć budyn—ów do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych ｦ nie wię—sza niw 12,0 m do 
na–wywszego ”un—tu dachu, ”rzy czym trzecia 
kondygnacja w poddaszu, 

2) dachy budyn—ów symetryczne dwus”adowe 
lub wielospadowe o —ątach nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych od 20° do 45°; 

3) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
materiaJem –ą imitu–ącym —olorem; 

4) utrzymanie jednolitego charakteru 

archite—tonicznego nowych obie—tów 
w zakresie kolorystyki i materiaJów 

wy—oLczeniowych, nawiązu–ącego do 
chara—teru budyn—u nr 76 ob–ętego ochroną 
—onserwators—ąŁ 

3Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi  
w § 8 ninie–sze– uchwaJyŁ 

4Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu zgodnie 
z ustaleniami o—re`lonymi w § 10 ”—t 2 niniejszej 

uchwaJyŁ 

5Ł Śo”uszcza się wydzielenie drogi 
wewnętrzne– lub ciągu ”ieszo-jezdnego o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących nie mnie–sze– niw 5,0 mŁ 

6Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1) obie—tów maJe– archite—tury; 

2) altan i zadaszeL o ”owierzchni do 50 m², 
wyso—o`ci do na–wywszego ”un—tu dachu nie 
wię—sze– niw 7,0 m, dachach dwu- lub 

wielospadowych, symetrycznych, o —ątach 
nachylenia ”oJaci dachowych od 20º do 45º; 

3) boiska sportowego; 

4) placu zabaw dla dzieci i mJodziewy; 

5) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

6) nowych budyn—ów i czę`ci rozbudowywane– 
budyn—u nr 76 ob–ętego ochroną 
—onserwators—ą ”rzy granicy lub w odlegJo`ci 
1,5 m od granicy z sąsiednią dziaJ—ą 
budowlanąŁ 

 

 

 

7Ł źa—azu–e się: 

1) wykonywania ogrodzenia terenu, 

w szczególno`ci od drogi ”ubliczne– gJówne– 
z zastosowaniem ”eJnych ”rzęseJ bez względu 
na rodza– uwytego materiaJu oraz ogrodzeL 
awurowych z ”refabry—owanych elementów 
betonowych; 

2) stosowania –a—o materiaJów wy—oLczeniowych 
elewacji budyn—ów z tworzyw sztucznych typu 

siding i blachy falistej. 

§ 14. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem Ks pod 

zabudowę —omuni—acy–nąŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) teren nalewy zagos”odarować –ednym 
budynkiem garawowym, 

2) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie wię—sza niw 80%; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10% ”owierzchni dziaJ—iŁ 

3. Cechy zabudowy: 

1) wyso—o`ć budyn—u nie wię—sza niw 6,0 m do 
kalenicy; 

2) szero—o`ć elewac–i frontowe– nie wię—sza niw 
20,0 m; 

3) dach jednospadowy o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowe– do 25°Ł 

4Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu zgodnie 
z ustaleniami o—re`lonymi w § 10 ”—t 3 niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 15. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG pod 

fragment drogi ”ubliczne– gJówne–Ł 

2Ł Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
fragmentu drogi w granicach planu do 2,30 m. 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 16. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie ｦ 

tereny nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 17. Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem niniejszego 

planu w wyso—o`ci 10% dla wszyst—ich terenów 
ob–ętych ”lanemŁ 
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§ 18. Traci moc uchwaJa Nr XXXł171ł98 Rady 
Miasta Lewa–s—a z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2/96, opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 3ł98, 
poz. 64 z dnia 31 marca 1998 r. 

§ 19. Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Lewa–s—aŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Ireneusz StefaLs—i 
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