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§ 10. 1. Do umarzania, odraczania terminów 
lub rozkJadania na raty s”Jat nalewno`ci, o których 
mowa w niniejszej uchwale, u”rawnieni są: 

1) Burmistrz Gminy, jeweli warto`ć umarzanej 
nalewno`ci nie ”rzekracza jednorazowo kwoty 
2 000,- zJŁ, 

2) Burmistrz Gminy po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Budwetu i Finansów Rady 
Miejskiej, w Śukli jeweli kwota nalewno`ci 
wynosi od 2 000,- zJ do 10 000,- zJŁ, 

3) Burmistrz Gminy po uzyskaniu zgody Rady 

Miejskiej jeweli kwota nalewno`ci ”rzekracza  
10 000,- zJŁ 

2Ł Kwoty nalewno`ci ”ienięwnych mających 
charakter cywilno”rawny tego samego dJuwnika 
wynikające z równych tytuJów, nie ulegają kumulacjiŁ 

3Ł Przez kwotę nalewno`ci, o której mowa 
w ust. 1 rozumie się nalewno`ć gJówną wraz 
z nalewnymi odsetkami, a w przypadku nie 

zastrzewenia tych odsetek ｦ z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia ”owstania zalegJo`ci, do dnia 
wydania decyzji umorzeniowej. 

§ 11. Umorzenie nalewno`ci oraz odroczenie 
terminu s”Jaty caJo`ci lub czę`ci nalewno`ci albo 
rozJowenie ”Jatno`ci caJo`ci lub czę`ci nalewno`ci na 
raty nastę”uje, w formie umowy lub jednostronnego 

o`wiadczenia woli, na ”odstawie ”rze”isów ”rawa 
cywilnego. 

§ 12. Organ u”rawniony mowe cofnąć swoją 
decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu za”Jaty lub 
rozJoweniu na raty nalewno`ci, jeweli: 

1) dowody, na ”odstawie których ustalono istotne 

dla s”rawy okoliczno`ci okazaJy się faJszywe, 

2) wyjdą na jaw istotne dla s”rawy okoliczno`ci 
lub nowe dowody istniejące w dniu wydania 

decyzji i nieznane organowi u”owawnionemuŁ 

§ 13. Wnioski o umorzenie, odroczenie lub 

rozJowenie na raty s”Jat nalewno`ci ”ienięwnych 
mających charakter cywilno”rawny ”rzy”adające 
Gminie Dukla i jej jednostkom ”odlegJym zJowone ”o 
dniu 01.01.2011 r., a nieroz”atrzone do dnia wej`cia 
w wycie uchwaJy, są roz”atrywane wedJug ”rze”isów 
niniejszej uchwaJyŁ 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Gminy Dukla. 

§ 15. Traci moc uchwaJa Nr XIIł65ł07 Rady 
Miejskiej w Dukli z dnia 28 wrze`nia 2007 rŁ 
w s”rawie szczegóJowych zasad, s”osobu i trybu 

umarzania, odraczania s”Jaty lub rozkJadania na raty 
nalewno`ci Gminy Dukla oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Śukla, do których nie stosuje 
się ”rze”isów ustawy ｦ Ordynacja podatkowa, a takwe 
wskazania organów do tego u”owawnionychŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 

 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkar”ackiegoŁ 
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UCHWAIA NR Xł7Ńł2Ńńń 

RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

  
zmieniająca uchwaJę w sprawie Miejscowego Planu 

źagospodarowania Przestrzennego MIASTA JASIA "WARźŹCś - II Nr 42" 

 
ŚziaJając 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 ”ównŁ 
zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁzmŁ)Ł 
Rada Miejska JasJa ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
przedstawionej do uchwalenia zmiany planu 

z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta JasJa, 
(uchwalonego uchwaJą Nr XXł189ł95 Rady Miejskiej 

JasJa z dnia 28 grudnia 1995 rŁ zmienionego uchwaJą 
Nr LVł478ł2009 Rady Miejskiej JasJa z dnia  

10 grudnia 2009 rŁ ) uchwala co nastę”uje: 

 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta JasJa 
"Warzyce II Nr 42" uchwalonego UchwaJą Rady 
Miejskiej JasJa Nr LXVIł476łł06 z dnia 31 lipca  

2006 rŁ ogloszoną w Dz.Urz. Województwa 
Podkarpackiego z 2006 r. Nr 109, poz. 1537. 

§ 2. 1. Ustalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla 

"Warzyce - II Nr 42" zwanej dalej zmianą, stanowią 
tre`ć niniejszej uchwaJyŁ 
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2Ł Integralną czę`cią uchwaJy dotyczącej 
zmiany, o której mowa w § 1, jest rysunek zmiany 
planu na mapie w skali 1:2000 stanowiącej zaJącznik 
Nr 1, ktory obowiązuje w zakresie: 

1) granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

2) anulowanej linii rozgraniczającej tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania `ci`le okre`lone; 

3) anulowanej nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) nieprzekraczalnej lini zabudowy dla obiektów 
budowlanych; 

5) anulowanego symbolu literowego "ZN" - terenu 

zieleni naturalnej nieurządzonej i zielonych 

uwytków rolnych. 

§ 3. ustalenia zmiany ”lanu dotyczą terenów 
”rzemysJowych - obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem "P1", "P2" i "P3" oraz anulowanego 

ustalenia zieleni naturalnej urzadzonej i zielonych 

uzytków rolnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem " ZN ". 

RozdziaJ 2 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś  
DOTYCZACE ZMIANY PLANU 

§ 4. W miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta JasJa "WARźYCś II Nr 42" 
uchwalonym UchwaJą Rady Miejskiej JasJa  
Nr LXVI/476/06 z dnia 31 li”ca 2006 rŁ ogJoszoną 
w Śzienniku Urzedowym Województwa 
Podkarpackiego z 2006 r. Nr 109, poz. 1537, 

w”rowadza się nastepujace zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 uchyla się ”kt 4; 

2) w § 3: 

a) ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

"6) dla obiektów budowlanych ustala sie 
nie”rzekraczalna linię zabudowy od linii rozgraniczenia 
drogi publicznej oznaczonej symbolem "KDL 1" na  

10 m" ; 

b) ust. 2 pkt 8) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

"b) do”uszcza się zabudowę budynkami 
wysokimi łgru”a wysoko`ci "W"ł o wysoko`ci ”onad 
25,0 m nad ”oziomem terenuŁ Wysoko`c maksymalna 
nie moze być wywsza niw 55,0 m od ”oziomu terenu 
do najwywszego elementu budynku."; 

c) ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 

"10) dla terenu" P1" okre`la sie naste”ujące 
zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

- utworzyć dziaJki budowlane o wielkosci 

minimum 0,1 ha, 

- nowo utworzone dziaJki budowlane, nie 
”rzylegajace do dróg ”ublicznych, wewnątrz 

terenu "P1" zabezpieczyć w doste” do dróg 
publicznych, drogami wewnetrznymi.", 

d) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) na terenie" P2" wyklucza się lokalizację 
inwestycji na dziaJkach budowlanych mniejszych niw 
0,1 ha."; 

e) ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

"3) dla terenu" P2 " okre`la się nastę”ujące 
zasady ”odziaJu nieruchomo`ci: 

- utworzyć dziaJki budowlane o wielko`ci 
minimum 0,1 ha, 

- nowo utworzone dziaJki budowlane, nie 
”rzylegające do dróg ”ublicznych, wewnątrz 
terenu "P2" zabezpieczyć w dostę” do dróg 
publicznych, drogami wewnetrznymi.", 

f) ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

"6) dla obiektów budowlanych ustala się 
nie”rzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczenia 
drogi publicznej oznaczonej symbolem "KDL 1" na 

10,0 m i drogi publicznej oznaczonej symbolem  

"KDZ 3 " na 10,0 m."; 

g) ust. 3 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 

"10) dla terenów oznaczonych symbolem  
"P2" ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania 
zabudowy i architektury obiektów: 

- do”uszcza się zabudowę budynkami wysokimi 
/grupa wysoko`ci" W "/ o wysoko`ci ”onad 
25,0 m nad ”oziom terenuŁ Wysoko`ć 
maksymalna nie mowe być wywsza niw 55 m od 
poziomu terenu do najwywszego elementu 

budynku, 

- budynki administracyjne, socialne oraz zaplecza 

technicznego ustala się ”rojektować 
w zachodniej i ”oJudniowej czę`ci terenu 
z bez”o`rednim dostę”em do dróg ”ublicznych 
"KDZ 3" i "KDL 1", 

- Projektować dachy budynków o kącie 
nachylenia ”oJaci 0 - 30oŁ Śo”uszcza się dachy 
strome."; 

3) w § 5: 

a) ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

"1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego na 
terenie ”lanu wodociągu fi 200 zlokalizowanego na 
terenach oznaczonych symbolem "P1", "P2", "P3",. 

Śo”uszcza się zao”atrzenie w wodę z ujęć awaryjnych 

zlokalizowanych na terenach P1, P2, P3." 

b) w ust 1 po pkt 2 dodaje się ”kt 2a) 
w brzmieniu: 

,,2a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do 
istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej fi 300 na 
terenie oznaczonym symbolem "P1", "P2", "P3", 

”o”rzez ”rzyJaczenia indywidualneŁ"; 
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c) ust. 1 pkt 11) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

"b) gromadzenie, segregacja oraz usuwanie 

od”adów ”ochodzących z ”rowadzonej dziaJalno`ci 
przemyslowej i produkcyjno - usJugowej ma się 
odbywać w s”osób nie zagrawający `rodowisku, 
zdrowiu ludzi i terenom sąsiadującym z terenami 

oznaczonymi w zmianie planu symbolem "P1", "P2", 

"P3", a nastę”nie usuwanie wedJug zasad okre`lonych 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

szczególnymi."; 

d) w ustŁ1 ”o ”kt 11) dodaje się ”kt 12) 
w brzmieniu: 

"12) Ustala się, we funkcja ”rzeznaczenia 
”odstawowego terenów oznaczonych na ”lanie 
symbolem"P1", "P2" i "P3", s”osób jej realizacji, jak 
i zagos”odarowanie terenu realizujące tę funkcję nie 
spowoduje ”rtzekroczenia normatywnych ”arametrów 
jako`ci `rodowiska w zakresie haJasu ”oza obszary 
terenów "P1" , "P2  i "P3", jak równiew nie s”owoduje 
przekroczenia normatywnych ”arametrów jako`ci 
`rodowiska w zakresie promieniowania 

niejonizującego,emisji zanieczyszczeL oraz wibracjiŁ"; 

4) w § 7 uchyla się ustŁ1; 

5) § 9 otrzymuje brzmienie: 

 

"§ 9  

1Ł Ustala się stawkę, sJuwącą naliczeniu 
jednorazowych o”Jat wrazie zbycia nieruchomo`ci 
objętych ”lanem w wysoko`ci 10% wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, w związku z uchwaleniem planu. 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami "P1", 
"P2" i "P3" ustala się stawke sJuwącą naliczeniu 
jednorazowych o”Jat w razie zbycia nieruchomo`ci 
w wysokosci 10% wzrostu nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem zmiany planu.". 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
burmistrzowi Miasta JasJaŁ 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej JasJa 

 

ślwbieta Bernal 
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