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UCHWAIA Nr XXXIIIł2Ń2łŃ9 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 

w s”rawie szczegóJowych warunków obliczania i wy”Jacania dodatku  
za wysJugę lat dla nauczycieli 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i ust. 6a 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ｦ Karta 

Nauczyciela (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ nr 97, ”“zŁ 674 z ”óunŁ 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r.  

nr 142, ”“zŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) ”“ uzg“dnieniu  
z Zarządem OddziaJu ZNP w Śu—li i K“mis–ą 
Międzyza—Jad“wą NSZZ ｭS“lidarn“`ćｬ Prac“wni—ów 
O`wiaty i Wych“wania w Kr“`nie Rada Mie–s—a  
w Śu—li uchwala, c“ nastę”u–e:  

§ 1Ł Ś“ “—resów ”racy u”rawnia–ących do 

nabycia ”rawa d“ d“dat—u za wysJugę lat wlicza się 
okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich 

za—Jadach ”racy “raz inne ud“w“dni“ne “—resy, –eweli 
z m“cy “drębnych ”rze”isów ”“dlega–ą “ne wliczeniu 
d“ “—resu, “d —tóreg“ zalewą u”rawnienia 
pracownicze. 

§ 2Ł Ś“date— ”rzysJugu–e: 

1)  ”“cząwszy “d ”ierwszeg“ dnia miesiąca 
—alendarz“weg“ nastę”u–ąceg“ ”“ miesiącu,  
w —tórym nauczyciel nabyJ ”raw“ d“ d“dat—u 
lub d“ wywsze– staw—i d“dat—u, –eweli nabycie 
”rawa nastą”iJ“ w ciągu miesiąca, 

2)  za dany miesiąc, –eweli nabycie ”rawa d“ 
d“dat—u lub wywsze– –eg“ staw—i nastą”iJ“ “d 
”ierwszeg“ dnia miesiącaŁ 

§ 3Ł Ś“date— ”rzysJugu–e za dni, za —tóre 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 

nie“becn“`ci w ”racy z ”“w“du niezd“ln“`ci d“ ”racy 
wskutek choroby bądu —“nieczn“`ci “s“bisteg“ 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 

czJ“n—iem r“dziny, za —tóre nauczyciel “trzymu–e 
wynagr“dzenie lub zasiJe— z ubez”ieczenia 
s”“Jeczneg“Ł 

§ 4Ł Ś“date— wy”Jaca się z góry, w terminie 
wy”Jaty wynagr“dzeniaŁ 

§ 5Ł Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Gminy Dukla. 

§ 6Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
14dni “d “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ z m“cą “b“wiązu–ącą 
od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ  
RADY MIEJSKIEJ 

 

Zbigniew Uliasz 
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UCHWAIA Nr ń94łŃ9 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W PRźśMŹ_LU 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

ｭPark S”ortowo - Rekreacyjny Iｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990rŁ “ sam“rządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  

z ”óunie–szymi zmianami) “raz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80 ”“zŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada 

Mie–s—a w Przemy`lu, uchwala c“ nastę”u–e: 

R“zdziaJ I 

Prze”isy “gólne 

§ 1Ł 1Ł  Stwierdza–ąc zg“dn“`ć z ustaleniami 
Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ Miasta Przemy`la 
uchwal“neg“ UchwaJą Nr 26ł2006 Rady Mie–s—ie–  
w Przemy`lu z dnia 23 luteg“ 2006rŁ uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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ｭPar— S”“rt“w“ - Re—reacy–ny Iｬ, zwany w dalsze– 
czę`ci uchwaJy ”lanemŁ  

2. Plan obejmuje granicami obszar  

“ ”“wierzchni 69,97 ha, ”“J“w“ny w Przemy`lu 
”“między ulicami: PrzemysJawa, Gr“ch“ws—ą Jącznie  
z tymi ulicami, San“c—ą, Par—iem Mie–s—im i Kruhelem 
MaJym w Przemy`lu, zg“dnie z rysun—iem ”lanuŁ  

3Ł  ZaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są:  

1)  ZaJączni— Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 

stan“wiący integralną czę`ć uchwaJy, —tóry 
“b“wiązu–e w za—resie zast“s“wanych tam 
“znaczeL stan“wi“nychŁ  

2)  ZaJączni— Nr 2 “—re`la–ący s”“sób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą d“ 
zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich 
finansowania. ** 

§ 2Ł 1Ł * 

2. *  

3. W “bszarze ”lanu ustala się nastę”u–ące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzy–ętych “znaczeL:  

1)  ZP - tereny zieleni urządz“ne–,  

2)  U - teren zabud“wy usJug“we–,  

3)  U/MN - tereny zabud“wy usJug“w“ - 

mieszkaniowej,  

4)  MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

–edn“r“dzinne– z usJugami,  

5)  T ｦ teren urządzeL infrastru—tury techniczne–,  

6)  KP ｦ tereny ”ar—ingów,  

7)  KDZ ｦ teren drogi publicznej zbiorczej,  

8)  KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych l“—alnych,  

9)  KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych d“–azd“wych,  

10)  KDW - tereny dróg wewnętrznych,  

11)  KX - teren ciągu ”ieszeg“Ł  

4. W “bszarze ”lanu ustala się strefę “chr“ny 
krajobrazu fortecznego w pasie zgodnie z rysunkiem 

”lanu, w —tóre– “b“wiązu–ą ustalenia zawarte  
w przepisach szczegóJ“wychŁ  

5. * 

6. W “bszarze ”lanu nie d“”uszcza się 
lokalizacji:  

1)  garawy blaszanych i “bie—tów g“s”“darczych 
blaszanych,  

2)  “gr“dzeL w f“rmie murów ”eJnych “ wys“—“`ci 
wię—sze– niw 0,70 m,  

3)  “bie—tów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy 

”“wywe– 2000 m2.  

7. W “bszarze ”lanu, w ”asach terenów 
”“między liniami r“zgranicza–ącymi tereny —“muni—ac–i 
i infrastruktury technicznej a liniami zabudowy, 

d“”uszcza się l“—alizac–ę:  

1)  murów “”“r“wych,  

2)  s—ar” i nasy”ów,  

3)  zieleni izolacyjnej i ozdobnej,  

4)  reklam, tablic informacyjnych,  

5)  ”ar—ingów, mie–sc ”“st“–“wych i st“–a—ów dla 
r“werów,  

6)  obudowanych miejsc na pojemniki do 

czas“weg“ gr“madzenia “d”adów staJychŁ  

§ 3Ł 1Ł Ile—r“ć w uchwale mówi się “:  

1)  uciąwliw“`ci - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
”rze—r“czenie standardów –a—“`ci `r“d“wis—a, 
w tym z–awis—a lub stany utrudnia–ące wycie 
alb“ d“—uczliwe dla “tacza–ąceg“ terenu,  
a zwJaszcza haJas, wibrac–e, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

”rze—racza–ące “b“wiązu–ące wiel—“`ci 
normowe,  

2)  maJym budyn—u miesz—alnym lub miesz—aln“-

usJug“wym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć budyne— 
“ liczbie miesz—aL “d 3 d“ 6, z ewentualną 
czę`cią usJug“wą,  

3)  “dlegJ“`ci bez”ieczne– (—“ntr“l“wane–) “d sieci  
i urządzeL —“”alni gazu - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”asy terenu w“—óJ “dwiertów 
gaz“wych i wzdJuw sieci gaz“wych, dla —tórych 
“b“wiązu–ą ”rze”isy “drębne w tym za—resie,  
a szczególnie w s”rawie warun—ów 
technicznych, –a—im ”“winny “d”“wiadać sieci 
gaz“we “raz w s”rawie s—rzyw“waL sieci  

z przeszkodami terenowymi,  

4)  strefie ochrony krajobrazu fortecznego 

Twierdzy Przemy`l ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
”as terenu dla e—s”“zyc–i “bie—tów i urządzeL 
fortecznych z ograniczeniami  

w zagospodarowaniu,  

5)  dominancie architektonicznej ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć “bie—t bud“wlany lub –eg“ czę`ć, 
—tóra —“ncentru–e uwagę “bserwat“rów,  

6)  ”un—cie szczególnym ｦ nalew ”rzez t“ r“zumieć 
niewiel—i “bie—t ”rzyciąga–ący uwagę 
“bserwat“rów, zwJaszcza ”“mni—, f“ntanna, 
instalacja plastyczna.  

R“zdziaJ II 

Prze”isy szczegóJ“we 

§ 4Ł 1Ł  Wyznacza się tereny zieleni urządz“ne– 
oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)  1ZP o powierzchni 20,14 ha,  

2)  2ZP o powierzchni 0,60 ha,  
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3)  3ZP o powierzchni 29,01 ha,  

4)  4ZP o powierzchni 2,68 ha.  

2Ł  O—re`la się ”rzeznaczenie terenów,  
“ —tórych m“wa w ustŁ 1 ”“d zieleL urządz“na  
z dopuszczeniem funkcji sportowo ｦ rekreacyjnej 

stan“wiąca “góln“d“stę”ną ”rzestrzeL ”ublicznąŁ  

3Ł  Na terenach, “ —tórych m“wa w ustŁ 1Ł:  

1)  d“”uszcza się bud“wę tymczas“wych i staJych 

bud“wli, “bie—tów maJe– archite—tury i urządzeL 
bud“wlanych związanych ze s”“rtem  
i re—reac–ą, a w szczególn“`ci: b“is— d“ gier, 
mie–sc ”i—ni—“wych, tarasów wid“—“wych, 
“bie—tów maJe– archite—tury, “`wietlenia 
terenu, sez“n“wych “gród—ów 
gastronomicznych, ciągów ”ieszych i ”iesz“-

–ezdnych, sch“dów teren“wych, mur—ów 
“”“r“wych, ”un—tów szczególnych, d“minant 
archite—t“nicznych, urządzeL ”ar—u lin“weg“, 
t“rów ”rzesz—ód “raz ”“d“bnych,  

2)  “bie—tów czas“weg“ handlu i gastr“n“mii, 
czas“wych straganów usJugowo handlowych 

“raz urządzeL w celu “bsJugi “—res“wych 
im”rez —ulturalnych i s”“rt“wych, staJe– lub 
czasowej sceny wraz z zadaszeniem, 

elementów ”rzestrzennych, sieci, urządzeL  
i “bie—tów infrastru—tury techniczne–,  

3)  wyznacza się “bszary l“—aliz“wania 

—ubatur“wych “bie—tów bud“wlanych  
w —“nturach ｭAｬ, ｭBｬ, ｭCｬ, ｭŚｬ, “ fun—c–i 
związane– ze s”“rtem, re—reac–ą, turysty—ą, 
usJugami a ta—we fun—c–i administracy–nych, 
socjalnych, gospodarczych itp.  

4)  przy realizacji zabudowy kubaturowej na 

terenach, o których m“wa w ustŁ 1 na—azu–e 
się realizac–ę zes”“Jów sanitarnych 
“góln“d“stę”nych, w tym równiew 
”rzyst“s“wanych d“ ”“trzeb “sób 
nie”eJn“s”rawnych,  

5)  d“”uszcza się bud“wę “bie—tów i urządzeL 
stoku narciarskiego,  

6)  za—az l“—aliz“wania masztów i wiew telefonii 

—“mór—“wych “raz ele—tr“wni wiatr“wych,  

7)  za—azu–e się l“—alizac–i ”ar—ingów 
sam“ch“d“wych za wy–ąt—iem “bszarów 
“znacz“nych —“nturami ｭCｬ i ｭBｬ,  

8)  d“”uszcza się m“wliw“`ć wy—“rzystania 
tradytora artyleryjskiego sowiecki fortyfikacji 

granicznych tzwŁ linii M“J“t“wa “raz budyn—u 
bramy f“rteczne– ｫSan“c—a Ś“lnaｬ w”isane– d“ 
re–estru zabyt—ów ”“d nr A - 250 pod funkcje 

re—reacy–ne i turystyczne z za—resem usJug 
gastronomicznych, wystawienniczych,  

i podobnych.  

4Ł  W terenach, “ —tórych m“wa w ust. 1  

w strefie ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy 

Przemy`l, “ —tóre– m“wa w § 2 ustŁ 4, ustala się 
dodatkowo:  

1)  w zakresie rewaloryzacji fortyfikacji:  

a)  na—az utrzymania i —“nserwac–ę um“cnieL 
ziemnych,  

b)  na—az uzu”eJnienia zniszcz“nych i zatartych 

nasy”ów ziemnych,  

c)  za—az znie—sztaJcania f“rmy nasy”ów 
fortyfikacji,  

d)  za—az bud“wy n“wych ”rze–`ć i ”rze–azdów 
”rzez szaLce,  

e)  za—az bud“wy “gr“dzeL staJych,  

f)  d“”uszcza się “dtw“rzenie “bie—tów ｬTwierdzy 
Przemy`lｬ,  

g)  dopuszcza się bud“wę ciągów ”ieszych  
i ”un—tów wid“—“wych “ nawierzchni 
utwardzonej,  

h)  d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie istnie–ących 
“bie—tów f“rtecznych ”“d fun—c–e związane  
z fun—c–ą ”“dstaw“wąŁ  

2)  w za—resie —sztaJt“wania zieleni na—azu–e się 
utrzymanie powierzchni trawiastej bez zieleni 

wys“—ie–, w s”“sób uwidacznia–ący f“rmę 
fortyfikacji.  

5Ł  W st“sun—u d“ zabud“wy, “ —tóre– m“wa  
w ust. 3 pkt.3 w obszarze wyznaczonym na rysunku 

”lanu —“nturem ｭAｬ ustala się:  

1)  l“—alizac–ę ma—symalnie 2 “bie—tów 
kubaturowych,  

2)  ”“wierzchnia zabud“wy —awdeg“ z “bie—tów 
nie mnie–sza niw 50m2 i nie wię—sza niw 100m2,  

3)  wys“—“`ć zabud“wy ｦ 1 kondygnacja 

nadziemna, nie więce– niw 7,0 m “d ”“zi“mu 
terenu ”rzy we–`ciu d“ budyn—u d“ na–wywsze– 
czę`ci dachu,  

4)  dachy:  

a)  dwu lub wiel“s”ad“we, “ —ącie nachylenia 
”“Jaci dach“wych, nie mnie– niw 30o i nie więce– 
niw 40o lub dachy ”Jas—ie w tym ziel“ne,  

b)  ”“—rycie dachów blachą (z wy–ąt—iem blachy 
tra”ez“we– i faliste–) lub dachów—ą ceramiczną 
w kolorze: grafit, oliwka lub ciemna zieleL,  

c)  “sie gJówne —alenic równ“legJe lub ”r“st“”adJe 
do elewacji frontowej,  

d)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ  

6.  W stosun—u d“ zabud“wy, “ —tóre– m“wa  
w ust. 3 pkt.3 w obszarze wyznaczonym na rysunku 

”lanu —“nturem ｭBｬ ustala się:  
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1)  udziaJ ”“wierzchni zabud“wane– nie więce– niw 
40% ”“wierzchni “gólne– “bszaru 
wyznacz“neg“ —“nturem ｭBｬ,  

2)  powierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
30% ”“wierzchni “gólne– “bszaru 
wyznacz“neg“ —“nturem ｭBｬ,  

3)  ”rzy “bie—tach usJug“wych nalewy za”ewnić c“ 
na–mnie– 1 mie–sce ”“st“–“we na —awde 25 m2 

”“wierzchni uwyt—“we– fun—c–i usJug“we–,  

4)  wys“—“`ć zabud“wy ｦ 1 kondygnacja 

nadziemna, nie więce– niw 7,0 m “d ”“zi“mu 
terenu ”rzy we–`ciu gJównym d“ budyn—u d“ 
na–wywsze– czę`ci dachu,  

5)  dachy:  

a)  dwu lub wiel“s”ad“we, “ —ącie nachylenia 
”“Jaci dach“wych, nie mnie– niw 30o i nie więce– 
niw 40o lub dachy ”Jas—ie w tym ziel“ne,  

b)  ”“—rycie dachów blachą (z wy–ąt—iem blachy 
tra”ez“we– i faliste–) lub dachów—ą ceramiczną 
w —“l“rze: grafit, “liw—a lub ciemna zieleL,  

c)  “sie gJówne —alenic równ“legJe lub ”r“st“”adJe 
do elewacji frontowej.  

6)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJów,  

7)  d“”uszcza się mie–sca ”i—ni—“we i tarasy 
widokowe zadaszone.  

7Ł  W st“sun—u d“ zabud“wy, “ —tóre– m“wa  
w ust. 3 pkt 3 w obszarze wyznaczonym na rysunku 

”lanu —“nturem ｭCｬ ustala się:  

1)  wys“—“`ć zabud“wy d“ 2 —“ndygnac–i 
nadziemnych, nie więce– niw 12m “d na–niwe– 
”“J“w“ne– czę`ci budyn—u d“ —alenicy dachu,  

2)  ”“wierzchnia zabud“wy “bie—tu nie więce– niw 
50% obszaru wyznaczonego konturem ｭCｬ,  

3)  ”“wierzchnia zabud“wy —awdeg“ z “bie—tów 
nie mnie–sza niw 50m2,  

4)  dachy:  

a)  dwu lub wiel“s”ad“we, “ —ącie nachylenia 
”“Jaci dach“wych, nie mnie– niw 30o i nie więce– 
niw 40o lub dachy ”Jas—ie w tym ziel“ne,  

b)  ”“—rycie dachów blachą (z wy–ąt—iem blachy 
tra”ez“we– i faliste–) lub dachów—ą ceramiczną 
w —“l“rze: grafit, “liw—a lub ciemna zieleL,  

c)  “sie gJówne —alenic równ“legJe lub ”r“st“”adJe 
do elewacji frontowej.  

5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ  

8Ł  W st“sun—u d“ zabud“wy, “ —tóre– m“wa w 
ust. 3 pkt 3 wyznaczonej na rysunku planu konturem 

ｭŚｬ ustala się:  

1)  l“—alizac–ę 1 “bie—tu —ubatur“weg“,  

2)  wys“—“`ć zabudowy ｦ 1 kondygnacja 

nadziemna, nie więce– niw 6,0 m “d ”“wierzchni 
terenu ”rzy we–`ciu gJównym budyn—u d“ 
kalenicy dachu,  

3)  ”“wierzchnia zabud“wy “bie—tu nie więce– niw 
50% “bszaru wyznacz“neg“ —“nturem ｭŚｬ,  

4)  dachy:  

a)  dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
”“Jaci dach“wych, nie mnie– niw 30o i nie więce– 
niw 40o lub dachy ”Jas—ie równiew ziel“ne,  

b)  ”“—rycie dachów blachą (za wy–ąt—iem blachy 
tra”ez“we– lub faliste–) lub dachów—ą 
ceramiczną w —“l“rze: grafit, “liw—a lub ciemna 
zieleL,  

c)  “sie gJówne —alenic równ“legJe lub ”r“st“”adJe 
do elewacji frontowej.  

5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ  

9.  W stosunku do terenu, o —tórym m“wa  
w ust. 1 pkt 4 wyznaczonego na rysunku planu 

—“nturem ｭśｬ d“”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”“d 
poszerzenie pasa drogowego ulicy 2KDL.  

10Ł  Ś“stę”n“`ć —“muni—acy–na z dr“gi 
zbi“rcze–, dróg l“—alnych, d“–azd“wych i dróg 
wewnętrznych ”“wiązanych z drogami publicznymi.  

11Ł  Śla terenów “znacz“nych —“nturami ｭBｬ, 
ｭCｬ, ｭŚｬ ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy  
w “dlegJ“`ci 6m “d linii r“zgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, 1KDL, 

2KDL, 1KDD.  

12.  W stosunku d“ terenów, “ —tórym m“wa 
w ustŁ 1 d“”uszcza się ”“dziaJy na dziaJ—i ma–ące na 
celu wydzielenie dziaJe— dla urządzeL infrastru—tury 
techniczne– i —“muni—ac–i ”ubliczne– “raz ”“dziaJy na 
dziaJ—i związane z fun—c–ą ”“dstaw“wą “ minimalne– 
po-wierzchni 0,2 haŁ Ś“”uszcza się ”“dziaJy  
“ ”“wierzchni mnie–sze– niw 0,2 ha będące 
—“ntynuac–ą ”“dziaJów w terenie 1UłMNŁ  

13Ł  P“zi“m haJasu nie m“we ”rze—raczać 
”“zi“mu d“”uszczalneg“ dla terenów re—reacy–n“-

wypoczynkowych.  

14Ł  W terenie, “ —tórym m“wa w ustŁ 1 ”—t 4 

ustala się za—az nasadzeL zielenią wys“—ąŁ  

15.  W konturach oznaczonych na rysunku 

planu literami "A", "C", "D" powierzchnia biologicznie 

czynna nie mnie– niw 35% ”“wierzchni “gólne– 
—awdeg“ z wywe– wymieni“nych “bszarówŁ  
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§ 5Ł 1Ł  Wyznacza się teren zabudowy 

usJug“we– “znacz“ny na rysun—u ”lanu symb“lem U  
o powierzchni 0,92 ha.  

2.  Podstawowym przeznaczeniem terenu,  

“ —tórym m“wa w ustŁ 1 –est zabud“wa w f“rmie 
budyn—u z d“”uszczalnym za—resem usJug: 
hotelarskich, sportowo - rekreacyjnych, handlowych  

“ ”“wierzchni s”rzedawy nie wię—sze– niw 400 m2  

w —awdym budyn—u, gastr“n“micznych, biur“wych, 
wJ“b—ów i ”rzedsz—“li, gabinetów le—ars—ich, 
rzemie`lniczych “raz ”“d“bnychŁ  

3Ł  W st“sun—u d“ terenu, “ —tórym m“wa w 
ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  nie”rze—raczalna linia zabud“wy w “dlegJ“`ci 
8,0m “d linii r“zgranicza–ące– teren dr“gi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL,  

2)  udziaJ terenów zabud“wanych nie więce– niw 
40% ”“wierzchni “gólne– n“w“”r“–e—t“wane– 
dziaJ—i,  

3)  powierzchnia bi“l“gicznie czynna nie mnie– niw 
40% ”“wierzchni “gólne– n“w“”r“–e—t“wane– 
dziaJ—i,  

4)  d“”uszczalne ”un—ty szczególne,  

5)  ”rzy “bie—cie lub “bie—tach usJug“wych nalewy 
za”ewnić:  

a)  c“ na–mnie– 1 mie–sce ”“st“–“we na —awde 
25m2 ”“wierzchni uwyt—“we– fun—c–i usJug“we–,  

b)  “góln“d“stę”ne za”lecze sanitarne,  

c)  d“–azdy i mie–sca dla ”ar—“wania r“werówŁ  

4Ł  Śla terenu, “ —tórym m“wa w ustŁ 1, ustala 
się warun—i dla budyn—ów:  

1)  wys“—“`ć zabud“wy - do 3 kondygnacji 

nadziemnych,  

2)  dachy wielospad“we, “ —ącie nachylenia ”“Jaci 
dach“wych, nie mnie– niw 15o i nie więce– niw 
45o,  

3)  d“”uszczalne ”“—rycie dachów: dachów—ą 
ceramiczną, innymi materiaJami imitu–ącymi 
dachów—ę ceramiczną, blachą (z wy–ąt—iem 
blachy tra”ez“we– i faliste–) “raz sz—Jem,  

4)  dopuszczalne elementy dominant w bryle 

budyn—u lub budyn—ów,  

5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ  

5Ł  W terenie, “ —tórym m“wa w ust. 1 

d“”uszcza się:  

1)  bud“wę “bie—tów bud“wlanych i urządzeL 
związanych z “bsJugą st“—u narciars—ieg“,  

2)  bud“wę “bie—tów i urządzeL bud“wlanych 
związanych ze s”“rtem i re—reac–ą,  

a w szczególn“`ci: b“is— d“ gier, mie–sc 
”i—ni—“wych, tarasów wid“—“wych, murów 
oporowych, zaplecza socjalnego sanitarnego, 

usJug“weg“ w za—resie gastr“n“mii, handlu, 
wy”“wyczalni s”rzętu it”Ł “raz techniczneg“,  
w f“rmie “bie—tów ”“dziemnych lub 
nadziemnych, “bie—tów maJe– archite—tury, 
“`wietlenia terenuŁ  

6Ł  Ś“stę”n“`ć —“munikacyjna terenu z drogi 

publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDL.  

7Ł  Zasady ”“dziaJu na dziaJ—i:  

1)  ”“wierzchnia dziaJ—i c“ na–mnie– 0,2 ha,  

2)  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i c“ na–mnie– 20 m,  

3)  —ąt ”“J“wenia granic dziaJe— w stosunku do 

”asa dr“g“weg“ 80º-90ºŁ  

8Ł  W ”rzy”ad—u l“—alizac–i fun—c–i związane– ze 
staJym lub czas“wym ”“bytem dzieci i mJ“dziewy - 

”“zi“m haJasu nie m“we ”rze—raczać ”“zi“mu 
d“”uszczalneg“ dla terenów zabud“wy związane– ze 
staJym lub czas“wym ”“bytem dzieci i mJ“dziewyŁ  

9.  *  

§ 6Ł 1Ł  Wyznacza się tereny zabud“wy 
usJug“w“ - mieszkaniowej oznaczone na rysunku 

planu symbolami:  

1)  1U/MN o powierzchni 2,70ha,  

2)  2U/MN o powierzchni 0,19ha,  

3)  3U/MN o powierzchni 1,18ha.  

2.  Podstawowym przeznaczeniem terenów,  
“ —tórych m“wa w ustŁ 1 –est zabud“wa w f“rmie 
budyn—ów usJug“w“ - miesz—alnych, maJych 
budyn—ów miesz—alnych, budyn—ów miesz—alnych 
–edn“r“dzinnych w“ln“st“–ących “raz w“ln“st“–ących 
usJug“wych z d“”uszczalnym za—resem usJug: 
handlowych o powierzchni s”rzedawy nie wię—sze– niw 
200m2, gastronomicznych, hotelarskich, 

turystycznych, sportowo - rekreacyjnych oraz 

podobnych.  

3Ł  Na terenach, “ —tórych m“wa w ustŁ 1, 
d“”uszcza się l“—alizac–ę:  

1)  na 1 dziaJce 1 budyn—u usJug“w“ - 

mieszkalnego, 1 budynku mieszkalnego i 1 budynku 

usJug“weg“,  

2)  dróg wewnętrznych “ szer“—“`ci nie 
mnie–sze– niw 5 mŁ  

4Ł  Śla terenów, “ —tórych m“wa w ustŁ 1, 
ustala się warun—i dla budyn—ów:  

1)  wys“—“`ć zabud“wy - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, przy zachowaniu 

nieprze—raczalne– wys“—“`ci 12,0 m “d na–niwe– 
”“J“w“ne– czę`ci budyn—u d“ —alenicy dachu lub 
na–wywsze– czę`ci budyn—u dla terenów 
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oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1U/MN i 2U/MN,  

2)  wys“—“`ć zabud“wy - do 3 kondygnacji 

nadziemnych, dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3U/MN,  

3)  dachy dwu lub wiel“s”ad“we, “ —ącie 
nachylenia ”“Jaci dach“wych, nie mnie– niw 30o 

i nie więce– niw 45o,  

4)  d“”uszczalne ”“—rycie dachów: dachów—ą 
ceramiczną, innymi materiaJami imitu–ącymi 
dachów—ę ceramiczną, blachą (z wy–ąt—iem 
blachy trapezowej i falistej),  

5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ  

5Ł  W st“sun—u d“ terenów, “ —tórych m“wa  
w ust. 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  nie”rze—raczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 
8,0 m “d linii r“zgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, 

1KDL i 4KDL,  

2)  udziaJ ”“wierzchni usJug w budyn—ach 
usJug“w“ - mieszkalnych nie więce– niw 70%,  

3)  ”rzy “bie—tach usJug“wych i usJug“w“-

miesz—alnych nalewy za”ewnić:  

a)  c“ na–mnie– 1 mie–sce ”“st“–“we na —awde 25 
m2 ”“wierzchni uwyt—“we– fun—c–i usJug“we– 
“raz 1mie–sce ”“st“–“we dla —awdeg“ 
mieszkania,  

b)  dojazdy i miejsca dla ”ar—“wania r“werówŁ  

4)  ”rzy budyn—ach miesz—alnych nalewy za”ewnić 
c“ na–mnie– 2 mie–sca ”“st“–“we dla —awdeg“ 
mieszkania.  

5)  UdziaJ terenów zabud“wanych nie więce– niw 
40%, a powierzchnia biologicznie czynna nie 

mnie– niw 40% ”“wierzchni “gólne– 
nowo”r“–e—t“wane– dziaJ—iŁ  

6Ł  Śla istnie–ące– zabud“wy ”rzy ulŁ Pasteura  
i Gr“ch“ws—ie–, d“”uszcza się ”rzebud“wę, 
r“zbud“wę i nadbud“wę istnie–ących lub będących  
w realizac–i budyn—ów miesz—alnych i g“s”“darczych, 
z zastrzeweniem za—azu zmiany “brysu dla czę`ci 
budyn—ów zna–du–ących się ”“między liniami 
zabud“wy i liniami r“zgranicza–ącymi dróg “raz  
z zastrzeweniem warun—ów dla budyn—ów –a— w ustŁ 4 
i 5.  

7Ł  Ś“stę”n“`ć terenów z dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, 1KDL 

i 4KDL.  

8Ł  Śla terenów UłMN ustala się zasady 
”“dziaJu na dziaJ—i:  

1)  ”“wierzchnia dziaJ—i bud“wlane– c“ na–mnie– 
0,15 ha,  

2)  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i c“ na–mnie– 20,00 m,  

3)  —ąt ”“J“wenia granic dziaJe— w st“sun—u d“ “si 
dr“gi ”ubliczne– lub dróg wewnętrznych 80º-
90ºŁ  

9Ł  P“zi“m haJasu nie m“we ”rze—raczać 
”“zi“mu d“”uszczalneg“ dla terenów usJug“w“- 

mieszkaniowych.  

§ 7Ł 1Ł  Wyznacza się tereny zabud“wy 
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne– z usJugami, “znacz“ne 
na rysunku planu symbolami:  

1)  1MN/U o powierzchni 0,14 ha,  

2)  2MN/U o powierzchni 1,00 ha,  

3)  3MN/U o powierzchni 1,24 ha,  

4)  4MN/U o powierzchni 0,16 ha,  

5)  5MN/U o powierzchni 0,86 ha.  

2Ł  Na terenach, “ —tórych m“wa w ustŁ 1, 
d“”uszcza się l“—alizac–ę:  

1)  budyn—ów miesz—alnych –edn“r“dzinnych  

i mieszkalno - usJug“wych w il“`ci 1 budyne— 
na 1 dziaJce, z d“”uszczalnym za—resem usJug: 
handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy nie 
wię—sze– niw 100m2, gastronomicznych, 

hotelarskich, turystycznych, sportowo - 

rekreacyjnych oraz podobnych,  

2)  budyn—ów g“s”“darczych w“ln“st“–ących, w 
il“`ci nie wię—sze– niw 1 budyne— na —awde 
500m2 ”“wierzchni dziaJ—iŁ  

3Ł  Śla terenów, “ —tórych m“wa w ustŁ1 
ustala się:  

1)  nie”rze—raczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 
3,00 m “d linii r“zgranicza–ących tereny dróg 
wewnętrznych i ciągu ”ieszeg“ “znacz“nych na 
rysunku planu symbolami 3KDL, 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 4KDW i KX,  

2)  udziaJ terenów zabud“wanych nie więce– niw 
40% ”“wierzchni “gólne– n“w“”r“–e—t“wane– 
dziaJ—i,  

3)  d“”uszcza się budyn—i ze `cianami w granicach 
”“między sąsiednimi dziaJ—ami bud“wlanymi,  

4)  ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna nie mnie– niw 
40% ”“wierzchni “gólne– n“w“”r“–e—t“wane– 
dziaJ—i,  

5)  “gr“dzenie dziaJe— awur“we “ wys“—“`ci d“ 1,5 
m, w liniach r“zgranicza–ących dróg  
z d“”uszczeniem c“fnięcia d“ 6,0m w gJąb 
dziaJ—i w mie–scach l“—alizac–i bram 
wjazdowych,  

6)  w st“sun—u d“ dziaJe— zabud“wanych, 
d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę  
i nadbud“wę istnie–ących lub będących  
w realizac–i budyn—ów miesz—alnych  
i g“s”“darczych, z zastrzeweniem za—azu 
zmiany “brysu dla czę`ci budyn—ów 
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zna–du–ących się ”“-między liniami zabud“wy  
i liniami r“zgranicza–ącymi dróg i ciągu ”ieszeg“ 
z uwzględnieniem ustŁ 4Ł  

4Ł  Śla terenów, “ —tórych m“wa w ustŁ 1, 
ustala się warun—i dla budyn—ów:  

1)  wys“—“`ć zabud“wy dla budyn—ów 
mieszkalnych - do 3 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze, przy zachowaniu nie-

”rze—raczalne– wys“—“`ci 12,0 m “d na–niwe– 
”“J“w“ne– czę`ci budyn—u d“ —alenicy dachu,  

2)  wys“—“`ć zabud“wy dla garawy i budyn—ów 
gospodarczych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze, przy 

zach“waniu nie”rze—raczalne– wys“—“`ci 6,0 m 
“d na–niwe– ”“J“w“ne– czę`ci budyn—u d“ 
kalenicy dachu,  

3)  dachy wiel“s”ad“we, “ —ącie nachylenia ”“Jaci 
dach“wych, nie mnie– niw 20o i nie więce– niw 
45o,  

4)  ”“—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
innymi materiaJami imitu–ącymi dachów—ę 
ceramiczną, “ barwie czerw“ne–, “liw—“we– lub 
grafitowej,  

5)  “sie gJówne —alenic równ“legJe lub ”r“st“”adJe 
do elewacji frontowej,  

6)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ  

5Ł  Śla —awdeg“ budyn—u miesz—alneg“ 
–edn“r“dzinneg“ nalewy za”ewnić 1 mie–sce ”“st“–“we 
lub garaw“we w “brębie dziaJ—i “raz 1 mie–sce 
”“st“–“we na —awde 25 m2 ”“wierzchni uwyt—“we– 
fun—c–i usJug“we–Ł  

6Ł  Ś“stę”n“`ć terenów z dr“gi ”ubliczne– 3KŚL 
bez”“`redni“ lub ”“”rzez dr“gi wewnętrzne 1-4KDW 

”“wiązane z dr“gami ”ubliczny-mi.  

7Ł  Zasady ”“dziaJu na dziaJ—i ”rzy zach“waniu 
nastę”u–ących zasad i warun—ów:  

1)  ”“wierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,05 ha,  

2)  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i - nie mnie–sza niw 12 mŁ  

8Ł  P“zi“m haJasu nie m“we ”rze—raczać 
”“zi“mu d“”uszczalneg“ dla terenów zabud“wy 
mieszkaniowo - usJug“we–Ł  

§ 8Ł 1Ł  Wyznacza się teren zabud“wy 
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne– z usJugami w zabud“wie 
w“ln“st“–ące–, “znacz“ny na rysun—u ”lanu symb“lem 
6MN/U o powierzchni 0,27 ha,  

2Ł  Na terenie d“”uszcza się l“—alizac–ę:  

1)  budyn—ów miesz—alnych –edn“r“dzinnych  
i mieszkalno - usJug“wych w il“`ci 1 budynek 

na 1 dziaJce, z d“”uszczalnym za—resem usJug: 
gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych, 

sportowo - rekreacyjnych oraz podobnych,  

2)  budyn—ów g“s”“darczych w“ln“st“–ących,  
w il“`ci nie wię—sze– niw 1 budyne— na —awde 
1000 m2 powierzchni dziaJ—iŁ  

3Ł  Śla terenu, “ —tórym m“wa w ustŁ 1, ustala 
się warun—i dla budyn—ów:  

1)  wys“—“`ć zabud“wy:  

a)  dla budyn—ów miesz—alnych d“ 2 —“ndygnac–i 
nadziemnych, przy zachowaniu 

nie”rze—raczalne– wys“—“`ci 8,0 m “d na–niwe– 
”“J“w“ne– czę`ci budyn—u d“ —alenicy dachu lub 

na–wywsze– czę`ci budyn—u,  

b)  dla budyn—ów g“s”“darczych d“ 1 —“ndygnac–i 
nadziemnej, przy zachowaniu nieprzekraczalnej 

wys“—“`ci 5,0 m “d na–niwe– ”“J“w“ne– czę`ci 
budyn—u d“ —alenicy dachu lub na–wywsze– 
czę`ci budyn—u,  

2)  udziaJ ”“wierzchni usJug w budyn—ach 
usJug“w“ - miesz—alnych nie więce– niw 60% 
”“wierzchni uwyt—“we–,  

3)  dachy dwu lub wiel“s”ad“we, “ —ącie 
nachylenia ”“Jaci dach“wych, nie mnie– niw 30o 

i nie więce– niw 40o,  

4)  d“”uszczalne ”“—rycie dachów: dachów—ą 
ceramiczną, innymi materiaJami imitu–ącymi 
dachów—ę ceramiczną, blachą (z wy–ąt—iem 
blachy trapezowej i falistej),  

5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—“Lczeni“wych 
(cerami—a, drewn“, sz—J“, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitacji tych materiaJówŁ  

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu:  

1)  ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy w 
“dlegJ“`ci 6,0 m “d linii r“zgranicza–ących teren 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

2KDD,  

2)  udziaJ terenów zabud“wanych nie m“we 

”rze—raczać 40% ”“wierzchni “gólne– n“w“ 
”r“–e—t“wane– dziaJ—i bud“wlane–,  

3)  ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna nie m“we być 
mnie–sza niw 50% ”“wierzchni “gólne– n“w“ 
”r“–e—t“wane– dziaJ—i bud“wlane–,  

4)  “gr“dzenie dziaJe— awur“we w liniach 
rozgranicza–ących dr“gi, z d“”uszczeniem 
c“fnięcia d“ 6,0 m w gJąb dziaJ—i w mie–scach 
lokalizacji bram wjazdowych,  

5)  dla —awdeg“ budyn—u miesz—alneg“ 
–edn“r“dzinneg“ nalewy za”ewnić 2 mie–sca 
”“st“–“we lub garaw“we w “brębie dziaJ—i “raz 
1 miejsce postojowe na kawde 25m2 

”“wierzchni uwyt—“we– fun—c–i usJug“we–Ł  

5Ł  Ś“stę”n“`ć terenu z dr“gi ”ubliczne– 2KŚŚ,  
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6Ł  Zasady ”“dziaJu na n“we dziaJ—i - dopuszcza 

się ”“dziaJy na dziaJ—i bud“wlane lub ich scalenia ”rzy 
zach“waniu nastę”u–ących zasad i warun—ów:  

1)  powierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,08 ha,  

2)  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i - nie mnie–sza niw 18,0 
m.  

7Ł  P“zi“m haJasu nie m“we ”rze—raczać 
”“zi“mu d“”uszczalneg“ dla terenów zabud“wy 
mieszkaniowo-usJug“we–Ł  

§ 9Ł 1Ł  Wyznacza się teren urządzeL 
infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku planu 

symbolem T o powierzchni 0,18 ha.  

2Ł  Przeznaczenie ”“dstaw“we terenu, “ —tórym 
m“wa w ustŁ1 t“ “bie—ty i urządzenia związane  
z fun—c–ą tele—“muni—acy–ną, telewizy–ną i radi“wąŁ  

3Ł  Śla terenu, “ —tórym m“wa w ust. 1:  

1)  ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy dla 
budyn—ów w “dlegJ“`ci 8,0m “d linii 
r“zgranicza–ące– teren dr“gi “znacz“ne– na 
rysunku planu symbolem 1KDL,  

2)  dla istnie–ące– zabud“wy d“”uszcza się:  

a)  ”rzebud“wę, nadbud“wę, r“zbud“wę, zmianę 
—sztaJtu dachu, z zastrzeweniem za—azu zmiany 
“brysu dla czę`ci budyn—ów zna–du–ących się 
”“między liniami zabud“wy i liniami 
r“zgranicza–ącymi dróg, ”rzy zach“waniu 
warun—ów:  

--  wys“—“`ć budyn—ów d“ 12 m “d na–niwe– 
”“J“w“ne– czę`ci budyn—u d“ —alenicy dachu,  

--  dachy dwu- lub wiel“s”ad“we “ —ącie 
nachylenia ”“Jaci 30º- 45º,  

--  ”“—rycie dachu z dachów—i ceramiczne–, 
blach“dachów—i lub blachy ”Jas—ie– w —“l“rze 
naturalnej ceramiki,  

b)  zieleL nis—ą,  

3)  dla nowej zabudowy warunki architektoniczne 

jak w pkt 3. ust. 2 lit. a.  

4Ł  W st“sun—u d“ terenu, “ —tórym m“wa w 
ustŁ 1Ł ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  ”“wierzchnia terenów ｦ trawiasta lub 

utwardzona,  

2)  “gr“dzenie w liniach r“zgranicza–ących, 
awur“we “ wys“—“`ci d“ 2,20 mŁ  

3)  udziaJ terenów zabud“wanych nie więce– niw 
70%, a powierzchnia biologicznie czynna nie 

mnie– niw 15% ”“wierzchni “gólne– terenuŁ  

5Ł  ObsJuga —“muni—acy–na terenu z dr“gi 
publicznej 1KDL.  

§ 10Ł 1Ł  Wyznacza się tereny ”ar—ingów, 
oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)  1KP o powierzchni 0,74 ha,  

2)  2KP o powierzchni 0,25 ha,  

3)  3KP o powierzchni 0,69 ha,  

4)  4KP o powierzchni 0,04 ha.  

2Ł  Śla —awdeg“ z terenów, “ —tórych m“wa 
ustŁ 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę:  

1)  –edneg“ “bie—tu —ubatur“weg“ związaneg“  

z “bsJugą ”ar—ingu,  

2)  –edneg“ “bie—tu “bsJugi sanitarne–,  

3)  mie–sc d“ ”ar—“wania r“werów,  

4)  reklam i tablic informacyjnych.  

3Ł  W st“sun—u d“ terenów, “ —tórym m“wa  
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z “bszarów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ 

i KDL,  

2)  Śla terenów, “ —tórych m“wa w ustŁ 1 ”—t 1  
i 3, 70% ”“wierzchni ”ar—ingu awur“wa –a—“ 
powierzchnia biologicznie czynna.  

3)  Ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy dla 
“bie—tów, “ —tórych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2  

w “dlegJ“`ci 6,0 m “d linii r“zgranicza–ące– 
teren drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDZ.  

4Ł  Śla budyn—ów ustala się:  

1)  ”“wierzchnia zabud“wy “bie—tów, “ —tórych 
mowa w ust. 2 pkt 1 ｦ maksymalnie po 35m2,  

2)  wys“—“`ć zabudowy 1 kondygnacja naziemna 

uwyt—“wa, “ wys“—“`ci nie wię—sze– niw 6,0 m,  

3)  dachy dwu lub wiel“s”ad“we “ —ącie 
nachylania ”“Jaci dachu nie mnie– niw 30º i nie 
więce– niw 45º, “ ”“—ryciu dachów—ą 
ceramiczną lub blach“dachów—ą w —“l“rze 
cegJy lub brązu, dachy ”Jas—ie w tym ziel“neŁ  

§ 11Ł 1Ł Wyznacza się teren dr“gi ”ubliczne– 
zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ 

o powierzchni 2,04 ha.  

2Ł  W st“sun—u d“ terenu, “ —tórym m“wa  
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących nie mnie– 
niw 20,0 m,  

2)  dla ulic ustala się ch“dni—i minimum 
–edn“str“nne, “`wietlenie –edn“str“nne  
z d“”uszczeniem l“—alizac–i urządzeL 
“dw“dnienia ”“wierzchni“weg“ dróg i terenów 
sąsiednichŁ  

§ 12Ł 1Ł  Wyznacza się tereny dróg publicznych 

lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)  1KDL o powierzchni 3,15 ha,  
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2)  2KDL o powierzchni 0,32 ha,  

3)  3KDL o powierzchni 0,11 ha,  

4)  4KDL o powierzchni 0,06 ha.  

2Ł  W st“sun—u d“ terenów, “ —tórych m“wa  
w ust. 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących dla:  

a)  1KŚL i 2KŚL zmienna, –edna— nie mnie–sza niw 
15 m, z poszerzeniami jak na rysunku planu,  

b)  3KŚL i 4KŚL zmienna, –edna— nie mnie–sza niw 
12 m, z poszerzeniami jak na rysunku planu.  

2)  dla ulic ustala się ch“dni—i minimum 
–edn“str“nne, “`wietlenie –edn“str“nne  
z d“”uszczeniem l“—alizac–i urządzeL 
“dw“dnienia ”“wierzchni“weg“ dróg i terenów 
sąsiednichŁ  

§ 13Ł 1Ł  Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)  1 KDD o powierzchni 0,18 ha,  

2)  2KDD o powierzchni 0,45 ha.  

2Ł  Śla terenów, “ —tórych m“wa w ustŁ1 
ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących dla 
1KDD ｦ nie mnie– niw 15m, dla 2KŚŚ nie mniej 

niw 21 m,  

2)  dla ulic ustala się ch“dni—i minimum 
–edn“str“nne, “`wietlenie minimum 
jednostronne,  

3)  d“”uszcza się `ciew—i ”iesz“-rowerowe oraz 

l“—alizac–ę urządzeL “dw“dnienia 
”“wierzchni“weg“ dróg i terenów sąsiednichŁ  

§ 14Ł 1Ł  Wyznacza się tereny dróg 
wewnętrznych, “znacz“ne na rysun—u ”lanu 
symbolami:  

1)  1KDW o powierzchni 0,21 ha,  

2)  2KDW o powierzchni 0,24 ha,  

3)  3KDW o powierzchni 0,10 ha,  

4)  4KDW o powierzchni 0,08 ha,  

5)  5KDW o powierzchni 0,03 ha.  

2Ł  W st“sun—u d“ terenów, “ —tórych m“wa w 
ustŁ 1 ustala się nastę”u–ące wymagania:  

1)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących zmienna, 
nie mnie– niw 5m z ”“szerzeniami –a— na rysun—u 
planu,  

2)  nawierzchnie utwardzone.  

§ 15Ł 1Ł  Wyznacza się teren ciągu ”ieszeg“, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KX o 

powierzchni 0,01 ha,  

2Ł  Ustala się nastę”u–ące ”arametry 
przestrzenno-techniczne ciągu:  

1)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących nie 
mnie–sza niw 3,0 m,  

2)  “dw“dnienie terenów ciągu s—analiz“wane lub 
powierzchniowe.  

3.  Zakazu–e się l“—aliz“wania w terenie,  
“ —tórym m“wa w ustŁ 1 “bie—tów i urządzeL 
niezwiązanych z g“s”“dar—ą dr“g“wą za wy–ąt—iem 
sieci infrastruktury technicznej.  

§ 16Ł 1Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady “bsJugi 
terenu “b–ęteg“ granicami ”lanu systemem 
komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1)  w za—resie —“muni—ac–i d“stę”n“`ć “bszaru -  

z drogi publicznej - ulicy San“c—ie– lewące– ”“za 
“bszarem ”lanu i dróg ”ublicznych l“—alnych, 
d“–azd“wych i wewnętrznych, “znacz“nych na 
rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD  

i KDW,  

2)  w za—resie za“”atrzenia w w“dę zasilanie  
z sieci mie–s—ie– ”“”rzez bud“wę sieci 
r“zdzielcze– “d istnie–ących sieci 
w“d“ciąg“wych,  

3)  w za—resie g“s”“dar—i `cie—“we–:  

a)  “d”r“wadzenie `cie—ów —“munalnych d“ 
miejskiej sieci kanalizacyjnej, z dopuszczeniem 

indywidualnych zbi“rni—ów lub ”rzyd“m“wych 
“czyszczalni `cie—ów na terenach, gdzie nie ma 
technicznych m“wliw“`ci “d”r“wadzania 
`cie—ów sanitarnych d“ mie–s—ie– sieci 
kanalizacyjnej,  

b)  “d”r“wadzenie `cie—ów deszcz“wych i wód 
roztopowych z ”“wierzchni naraw“nych na 
zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, 

”ar—ingi) ”“”rzez urządzenia “czyszcza–ące d“ 
—analizac–i deszcz“we– związane– z systemem 
cie—ów w“dnych ”“wierzchni“wych lub d“ 
gruntu.  

4)  w zakresie gospodarki odpadami:  

a)  komunalnymi i technologicznymi - gromadzenie 

i usuwanie prowadzone na zasadach 

“b“wiązu–ących na terenie miasta Przemy`laŁ  

5)  w za—resie cie”J“wnictwa:  

a)  ”“dstaw“wy system “grzewania “bie—tów 
“”arty na indywidualnych uródJach cie”Ja 
minimalizu–ących emis–ę zanieczyszczeL d“ 
powietrza, z ograniczeniem: maksymalnie  

1 uródJ“ cie”Ja dla 1 budyn—u na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

MNłU, UłMN, U “raz 1 uródJ“ cie”Ja dla  
1 budynku lub budowli na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP,  

b)  d“”uszcza się system “grzewania “bie—tów 
oparty na zdalaczynnej sieci zbiorczej 

cie”J“wnicze– ”r“wadz“ne– systemem 
”“dziemnym i w s”“sób nie “granicza–ący 



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 106  - 10485 -   Poz. 2670 

m“wliw“`ci uwyt—“wania terenu zg“dnie z ich 
przeznaczeniem ustalonym w planie. Zasilanie  

z sieci “ ”rze—r“–u minimum Ø50 s”“za “bszaru 
planu z kierunku od ul. Sanockiej, Tatarskiej, 

Ch“cims—ie– iłlub PrzemysJawaŁ  

6)  w zakresie elektroenergetyki zasilanie  

z istnie–ących i ”r“–e—t“wanych w “bszarze 
”lanu urządzeL i sieci ele—tr“energetycznych 
nadziemnych i ”“dziemnych 15KV, za ”“m“cą 
sieci rozdzielczej kablowej i napowietrznej 

`rednieg“ i nis—ieg“ na”ięcia,  

7)  w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

a)  z istnie–ących w obszarze planu sieci 

gaz“wniczych “ ”rze—r“–u minimum Ø50,  

b)  d“”uszcza się m“wliw“`ć ”rzebud“wy, 
r“zbud“wy, rem“ntu i r“zbiór—i istnie–ących  
i bud“wy n“wych urządzeL związanych  
z e—s”l“atac–ą gazu ziemneg“ w ramach 
zasięgu “dlegJ“`ci bez”iecznych od sieci  

i “bie—tów bud“wlanych “raz innych urządzeL 
infrastru—tury techniczne– związane–  
z e—s”l“atac–ą gazu ziemneg“,  

8)  w zakresie telekomunikacji zapewnienie 

Jączn“`ci telef“niczne– z istnie–ących  
i projektowanych sieci.  

2Ł  Ja—“ gJówną zasadę ”rzy–mu–e się realizac–ę 
sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– w liniach 
r“zgranicza–ących tereny dróg i w ”asach terenów 
”“między liniami r“zgranicza–ącymi tereny —“muni—ac–i 
i infrastruktury technicznej a liniami zabudowy oraz na 

wszystkich terenach “b–ętych ”lanemŁ  

3Ł  Ś“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących 
urządzeL infrastru—tury i na”“wietrznych sieci, 
—“lidu–ących z ”r“–e—t“waną zabud“wąŁ  

R“zdziaJ III 

Prze”isy —“Lc“we 

§ 17Ł Ś“ czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób 
zag“s”“dar“wania, urządzenia i uwyt—“wania terenów 
w granicach planu.  

§ 18Ł 1Ł  Ustala się nastę”u–ące staw—i 
”r“cent“we, sJuwące naliczeniu “”Jaty z tytuJu wzr“stu 
wart“`ci nieruch“m“`ci w związ—u z uchwaleniem 
planu:  

1)  30 % - dla terenów “znacz“nych na rysunku 

planu symbolami 1-5MN/U, U/MN,  

2)  0,1 % - dla ”“z“staJych terenówŁ  

§ 19Ł Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Prezydent“wi Miasta Przemy`laŁ  

§ 20Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 
dni “d daty –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“dkarpackiego.  

*   stwierdz“n“ niewawn“`ć r“zstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Podkarpackiego  

Nr P.II.0911-77/09 z dnia 30.12.2009 r.  

** ZaJączni—a Nr 2 nie “gJasza sięŁ 

 

Wice”rzewodniczący  
Rady Miejskiej 

RafaJ Oleszek 
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ZaJączni— Nr 1 

do uchwaJy Nr 194ł09 

Rady Mie–s—ie– w Przemy`lu 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

  


