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UCHWAIA NR LVIIIł279łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 

dziaJe— nr 75ńłń i 75ńł2 ”oJowonego w mie–scowo`ci ZahutyL o nazwie ｭZAHUTYK-IIｬ 

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

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ”óunŁ) oraz artŁ 2Ń 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz.717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Zagórzu 
uchwala co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. ńŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium 
UwarunkowaL i Kierunków Zagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Zagórz", uchwalonym UchwaJą 
Rady Miejskiej w Zagórzu Nr IVł27ł99 z dnia  

22 stycznia ń999 roku wraz ze Zmianą uchwaloną 
UchwaJą Rady Miejskiej w Zagórzu Nr LVIIIł278łńŃ 
z dnia ń6 czerwca 2ŃńŃ rŁ, uchwala się Miejscowy 

Plan Zagos”odarowania Przestrzennego ｭZAHUTYK-

II", zwany dalej planem. 

2Ł Przedmiotem ”lanu jest teren dziaJek  
nr 751/1 i 75ńł2 ”oJowony w zachodniej czę`ci 
miejscowo`ci ZahutyL, ”rzy drodze krajowej Nr 84 
o powierzchni 2,83 ha. 

3Ł W ”lanie uwzględniono ”rze”isy 
Roz”orządzenia Wojewody Podkar”ackiego z dnia  

30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357). 

4. Rysunek planu w skali ń:ńŃŃŃ będący 
zaJącznikiem nr ńdo niniejszej uchwaJy stanowi 
integralną czę`ć ”lanu, 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 
rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu, 

nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz symboli 

literowych okre`lających ”rzeznaczenie terenu są 
obowiązującymi ustaleniami ”lanu 

6Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
”rzeznaczenia terenów: 

1) teren zabudowy usJugowej i handlu - oznaczony 

na rysunku planu symbolem UH, 

2) teren zieleni wzdJuw cieku wodnego ｦ 

oznaczony na rysunku planu symbolem ZI, 

3) teren wód ”owierzchniowych (cieku wodnego) 

ｦ oznaczony na rysunku planu symbolem WS, 

 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJoweŁ Przeznaczenie, zasady 

zagospodarowania i zabudowy terenów, zasady 
obsJugi —omuni—acy–ne– i infrastruktury technicznej 

oraz warun—i zagos”odarowania wyni—a–ące z potrzeb 

ochrony `rodowis—a i zdrowia ludzi 

§ 2. ńŁ Wyznacza się teren zabudowy 

usJugowej i handlu o powierzchni 2,67 ha - oznaczony 

na rysunku planu symbolem UH z przeznaczeniem pod 

lokalizację usJug w tym handlowych bez ograniczenia 

wielko`ci ”owierzchni s”rzedawy, hotelarskich, 
gastronomicznych, rekreacyjno-rozrywkowych. 

Funkcje związane z kulturą, rekreacją, gastronomią 
i hotelarstwem, obsJugą bankową, ”ocztową, 
biurową, telekomunikacyjną mogą być realizowane 
w odrębnych obiektach lub w formie wydzielonych 

lokali uwytkowychŁ 

1) do”uszcza się lokalizację: 

a) ”arkingów i ”laców manewrowych, 

b*) 

c) dróg wewnętrznych oraz doj`ć i dojazdów do 
budynków, budowli i urządzeL technicznych, 

d) ciągów ”ieszo-jezdnych oraz ciągów ”ieszych 
i rowerowych, 

e) zieleni urządzonej i obiektów maJej architektury, 

f) sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury 
technicznej, 

g) stacji paliw pJynnych i gazowych, 

h) stacje obsJugi `rodków trans”ortu, 

i) budynków garawowych, 

j) skJadów i magazynów, wolnostojących 
budynków ”omocniczych i gospodarczych, 

k) urządzeL reklamowych: wolnostojących i trwale 

związanych z gruntem. 

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy 

mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej, 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu dla nowej 

zabudowy: 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków: 
3Ń m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
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krajowej Nr 84 (”oJowonej ”oza obszarem 
objętym ”lanem i oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KD-GP), 

b) skJady i magazyny, wolnostojące budynki 
pomocnicze i gos”odarcze nie mogą być 
lokalizowane w pierwszej linii zabudowy od 

strony drogi krajowej Nr 84, 

c) wskaunik terenów biologicznie czynnych: 
minimum 15 % terenu UH, 

d) tereny biologicznie czynne nalewy 
zagospodarować w formie terenów zieleni 
urządzonej, w tym od strony ”oJudniowo-

wschodniej przy granicy z terenami zabudowy 

mieszkaniowej, w formie ukJadów obrzewnych 

(drzewa i krzewy), 

e) wysoko`ć zabudowy: do 3 kondygnacji 

nadziemnych i do 14 m., a dla skJadów 
i magazynów do ńŃ,Ń mŁ 

f) ukJad i forma dachów: 

- w ”rzy”adku dachów stromych: dwu- lub 

wielo”oJaciowe, kąt nachylenia ”oJaci do 45o, 
pokrycie dachówka ceramiczna lub materiaJem 
dachówko ”odobnym, blacha tra”ezowa it”Ł 

- w ”rzy”adku dachów ”Jaskich: kąt nachylenia 
do 15o, pokrycie blacha trapezowa, 

nawierzchnia bitumiczna itp., 

- do”uszcza się niekonwencjonalne formy dachu 

tjŁ kombinację dachów ”Jaskich i stromych oraz 

ko”uJ it”Ł 

g) wysoko`ć wolnostojącego urządzenia 
reklamowego: maksymalnie 20 m, 

h) zasady ”odziaJu terenu na dziaJki ”rzewidziane 
”od zabudowę usJugową lub handlową: 

- ”owierzchnia wydzielonej dziaJki nie mowe być 
mniejsza niw Ń,4 ha i musi mieć za”ewniony 

dostę” do drogi ”ublicznej bez”o`rednio lub 
poprzez drogi wewnętrzne, 

4) w granicach terenu UH ustala się obowiązek 
lokalizowania miejsc postojowych: 

a) dla samochodów osobowych klientów 
obiektów handlowych i usJugowych w formie 

”arkingów terenowych z dopuszczeniem 

obiektów ”arkingowo-garawowych jedno 
i wielokondygnacyjnych podziemnych 

i nadziemnych, ”rzy minimalnym wskauniku - 

co najmniej jedno miejsce ”ostojowe na kawde 
4Ń m2 ”owierzchni s”rzedawy lub usJug 
i minimum 10 miejsc postojowych na  

50 zatrudnionych. 

5) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) jednym zjazdem publicznym z drogi krajowej  

nr 84 (”oJowonej ”oza obszarem objętym 
planem i oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KD-GP), 

6) w zagos”odarowaniu terenu objętego ”lanem 
nalewy uwzględnić uwarunkowania, wynikające 
z ”rzebiegu ”onadlokalnych ciągów sieci 
infrastruktury technicznej, 

7) ustala się zasady obsJugi terenu w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

a) utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej z mowliwo`cią ich 
remontów, ”rzebudowy i rozbudowy - 

w ”rzy”adku wystą”ienia kolizji istniejących 
sieci z ”rojektowanymi obiektami, nalewy sieci 
te ”rzystosować do nowych warunków ”racy 
okre`lonych ”rzez dys”onenta sieci, 

b) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
po”rzez rozbudowę systemu linii `redniego 
na”ięcia wraz ze stacjami transformatorowymi 
(lokalizowanymi jako obiekty wolnostojące lub 
jako urządzenia wbudowane w budynki) i sieć 
kablową niskiego na”ięciaŁ 

c) w zakresie zaopatrzenia w gaz: poprzez 

rozbudowę sieci gazowej ”rzesyJowej 
i ”rzyJącza gazowe; do”uszcza się 
lokalizowanie zbiorników na gaz ”Jynny, 

d) w zakresie zaopatrzenie w wodę: z istniejącej 
komunalnej sieci wodociągowej (”odJączonej do 
przebiegającej ”rzez obszar objęty ”lanem 
magistrali wodociągowej), a takwe z lokalnych 

wodociągów o”artych na ujęciach wód 
podziemnych, 

e) w zakresie ogrzewania: zaopatrzenie 

z lokalnych uródeJ cie”Ja wbudowanych lub 
wolnostojących, o”artych na technologiach lub 
paliwach ekologicznych, 

f) w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwienia 

`cieków: ”o”rzez rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej zbiorczej, 

g) w zakresie od”rowadzania wód o”adowych: ”o 
podczyszczeniu do cieku wodnego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, 

docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji 

deszczowej. Kawdy teren, na którym mowe 
doj`ć do zanieczyszczenia ”owierzchni 
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi 

winien być utwardzony i skanalizowany 

- zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie wJasnym inwestora ”rzed 
wprowadzeniem ich do odbiornika lub do 

kanalizacji deszczowej. 

h) w zakresie gromadzenia i usuwania od”adów: 
komunalnych na zasadach ”rzyjętych w gminie, 

a innych pochodzących z prowadzonej 

dziaJalno`ci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie ”rze”isami odrębnymi, 

i) w zakresie telekomunikacji: obsJuga terenu 
objętego ”lanem ”o”rzez istniejące 
i projektowane sieci telekomunikacyjne 

bezprzewodowe oraz przewodowe podziemne 

i nadziemne na warunkach technicznych 
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okre`lonych ”rzez gestora sieci 
telekomunikacyjnej 

§ 3. ńŁ Wyznacza się teren zieleni wzdJuw cie—u 
wodnego o powierzchni 0,15 ha, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ZI z przeznaczeniem pod 

zieleL izolacyjną istniejącego ciekuŁ 

2Ł Zakazuje się lokalizowania na terenie zieleni 
budynkówŁ 

3Ł Śo”uszcza się ”rowadzenie `ciewek 
pieszych, rowerowych, a takwe lokalizację urządzeL 
związanych z gos”odarką wodną i zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym oraz sieci infrastruktury 

technicznej. 

4Ł Śo”uszcza się budowę kJadek ”ieszych lub 
mostów, s”eJniających wymogi ”rze”isów 
szczególnych. 

5. Zakazuje się likwidacji zadrzewieL, jeweli nie 
wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

lub zapewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
na”rawy urządzeL wodnych. 

§ 4. ńŁ Wyznacza się teren wód 
powierzchniowych ｦ istniejącego cieku wodnego 
o powierzchni 0,01 ha, oznaczony na rysunku planu 

symbolem WS. 

2Ł Śo”uszcza się lokalizowanie kJadek ”ieszych 
lub mostów, s”eJniających wymogi ”rze”isów 
szczególnych oraz ”rzekraczanie cieku ”rzez sieci 
infrastruktury technicznej. 

3Ł Zakazuje się wszelkich dziaJaL 
utrudniających ”rze”Jyw wodyŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia —oLcowe 

§ 5. Śo czasu ”odjęcia inwestycji 
projektowanych ”lanem, ”oszczególne tereny 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 6. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci ń %. 

§ 7. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy ZagórzŁ 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

*) - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Podkarpackiego Nr P.II. 0911-99/10 z dnia  

19 sierpnia 2010 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zagórzu 

 

Adam Malec 
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