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7Ł Wszel—ie zauwawone usz—odzenia urządzeL 
zna–du–ących się na ”lacu zabaw nalewy zgJosić 
SoJtysowi dane– mie–scowo`ci bądu 
Przewodniczącemu źarządu Osiedla na —tórym 

zna–du–e się ”lac zabawŁ 
 

8. W sprawach nieuregulowanych 

”ostanowieniami ninie–szego regulaminu ma–ą 
zastosowanie prze”isy Kode—su Wy—roczeL oraz inne 
”owszechnie obowiązu–ące ”rze”isy ”rawaŁ 
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UCHWAIA Nr 163łXVIIIł2011 

 RAŚY MIASTA JAROSIAWIA 

z dnia 3 ”audzierni—a 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru Nr 1/05 "Pruchnicka" w JarosJawiu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ 
zmianami) 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 ”óunŁ zmianami), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JarosJawia 
zatwierdzonego uchwaJą Nr 442łXXXIł2001 Rady 
Miasta JarosJawia z dnia 23 kwietnia 2001 roku 

(ze zmianami), Rada Miasta JarosJawia uchwala 
co nastę”u–e:  

 

§ 1. 1Ł Uchwala się zmianę Nr 1ł1ł2010 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Nr 1ł05 ｭPruchnic—aｬ w JarosJawiu, 
uchwalonego UchwaJą Nr 750łLXIVł06 Rady Miasta 
JarosJawia z dnia 25 wrze`nia 2006 rŁ 
(opublikowanego w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 134 z dnia 

10.11.2006 r., poz. 1887), zwaną dale– zmianą ”lanuŁ 
 

2Ł Integralną czę`ć ”lanu stanowi zaJączni— nr 
1 - rysunek zmiany planu w s—ali 1:1000 s”orządzony 
na fragmencie kopii rysunku Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Nr 1/05 

ｭPruchnic—aｬ w JarosJawiu, obowiązu–ący w zakresie 

o—re`lonym oznaczeniami obowiązu–ącymiŁ 
 

3Ł źmiana ”lanu obe–mu–e obszar ”oJowony 
w rejonie ul. Pruchnickiej o ”owierzchni o—oJo 
0,25 ha, —tórego granice o—re`la zaJączni— nr 1 

do uchwaJyŁ 
 

§ 2. W uchwale Nr 750/LXIV/06 Rady Miasta 

JarosJawia z dnia 25 wrze`nia 2006 rŁ w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego obszaru Nr 1ł05 ｬPruchnic—aｬ 
w JarosJawiu w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1) w § 4: 
 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ 
4) ustala się, iw w odlegJo`ci 15 metrów od 

zewnętrzne– `cian—i gazociągu wyso—o”ręwnego 

DN 300 PN nie do”uszcza się lo—alizac–i –a—ie–—olwie— 
zabudowy, –ednocze`nie wszel—ie zagos”odarowanie 
musi być zgodne z ”rze”isami odrębnymi, 
z zastrzeweniem ”—t 4a) i 4b)Łｬ 
 

b) po pkt 4 doda–e się pkt 4a i 4b w brzmieniu: 

 

ｭ4a) w granicach terenów: U-13, E-5, 

w odlegJo`ci mnie–sze– niw 3 m od zewnętrzne– `cian—i 
gazociągu wyso—o”ręwnego ŚN 300 PN za—azu–e się 
lo—alizac–i budyn—ówŁｬ 

 

ｭ4b) w granicach terenów: U-13, E-5, 

w odlegJo`ci mnie–sze– niw 2 m od zewnętrzne– `ciany 
gazociągu wyso—o”ręwnego ŚN 300 PN za—azu–e się 
lokalizacji drzew i —rzewówŁｬ 

 

2) W § 7 ”o tiret ”ierwszy doda–e się tiret drugie 

w brzmieniu: 

 

- ｭｦ w granicach terenu U-13 za—azu–e się 
lokalizowania obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000 m²Ł 

 

3) w § 9 po pkt 6 doda–e się pkt 6a w brzmieniu: 

 

ｭ6a) telekomunikacja ｦ obsJuga terenów: U-13, 

E-5 ｦ z istnie–ących sieci i obie—tów 
infrastruktury   technicznej telekomunikacyjnej 

i radiotele—omuni—acy–ne– zlo—alizowanych wzdJuw ulŁ 
Pruchnic—ie–; do”uszcza się modernizac–ę, rozbudowę 
i budowę sieci i urządzeL tele—omuni—acy–nychŁ 
 

4) w § 10: 

 

a) w ust. 1 ”o wyrazach: ｭś-4 powierzchnia 

terenu (ha) 0,006ｬ doda–e się wyrazy: 
 

ｭE-5 powierzchnia terenu (ha): o—oJo 0,01Łｬ 
 

b) w ust. 1 w pkt 5 ”o literze d doda–e się lit. e 

w brzmieniu: 

 

ｭe) dla terenu E-5 ustala się obsJugę 
komunikacy–ną z drogi publicznej (ul. Pruchnicka) 

zlo—alizowane– ”oza granicą ”lanuŁｬ 
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c) w ust. 1 po pkt 6 doda–e się pkt 6a 

w brzmieniu 

 

ｭ6a) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

techniczne– terenów U-13, E-5: zaopatrzenie 

w energię ele—tryczną ｦ z istnie–ące– linii 
elektroenergetyczne– `redniego na”ięcia 15 —V;ｬ 
 

d) w ust. 5 ”o wyrazach ｭU-12 powierzchnia 

terenu (ha): 0,84ｬ doda–e się wyrazy: 
 

ｭU-13 ”owierzchnia terenu (ha): o—oJo 0,24Łｬ 
 

e) w ust. 5 w pkt 1 ”o litŁ c doda–e się lit. d 

w brzmieniu: 

 

ｭd) dla terenu U-13 ｦ usJugi, w tym usJugi 
hotelarskie, turystyczne, handlowe i gastronomiczneŁｬ 
 

f) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a 

w brzmieniu: 

 

ｭ2a) zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla terenu U-13: 

 

a) przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa, w tym usJugi hotelars—ie, 
turystyczne, handlowe i gastronomiczne; 

 

b) przeznaczenie dopuszczalne ｦ zabudowa 

garawowa, zabudowa gos”odarcza, obie—ty, 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

drogi wewnętrzne, miejsca postojowe oraz 

obie—ty maJe– archite—tury, budowle s”ortowe, 
zieleL urządzona; 

 

c) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

 

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych 

budyn—ów ｦ wedJug rysun—u ”lanu, 
 

- ma—symalna intensywno`ć zabudowy ｦ 1,8, 

 

- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 

dla budyn—ów usJugowych ｦ 3, w tym ostatnia 

w ”oddaszu uwyt—owym, 
 

- ma—symalna wyso—o`ć budyn—ów usJugowych 

liczona od ”oziomu terenu do gJówne– —alenicy 
dachu ｦ 12 m, 

 

- ma—symalna wyso—o`ć budyn—ów 
gospodarczych i garawowych liczona od 
”oziomu terenu do gJówne– —alenicy dachu ｦ 

5 m, 

 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｦ 

30%, 
 

- geometria dachów budyn—ów usJugowych ｦ 

dwuspadowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych do ”Jaszczyzny 
przekroju  poziomego  budynku  w przedziale 

10° - 60° , 
 

- geometria dachów budyn—ów garawowych 

i gospodarczych ｦ dwuspadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych do ”Jaszczyzny 
przekroju  poziomego  budynku  w  przedziale 

30° - 45° lub ”Jas—ie, 
 

- kierunek kalenic ｦ osie gJówne —alenic 
równolegJe lub ”rosto”adJe do frontu dziaJ—iŁｬ 

 

g) w ust. 5 w pkt 3 w lit. a ”o tiret szóste dodaje 

się tiret siódme w brzmieniu: 

 

ｭｦ dla terenu U-13 ｦ 640 m²Łｬ 
 

h) w ust. 5 w pkt 3 w lit. b ”o tiret szóste dodaje 

się tiret siódme w brzmieniu: 

 

ｭｦ dla terenu U-13 ｦ 15 mŁｬ 

 

i) w ust. 5 w pkt 4 w lit. a po tiret jedenaste 

doda–e się tiret dwunaste w brzmieniu: 

 

ｭｦ dla terenu U-13 z drogi publicznej 

(ul. Pruchnicka) zlokalizowanej poza granicami planu 

poprzez teren MN/U-7Łｬ 
 

j) w ust. 5 w pkt 4 w lit. b po tiret drugie dodaje 

się tiret trzecie w brzmieniu: 

 

ｭｦ minimalna ilo`ć mie–sc ”osto–owych 
samochodów osobowych dla usJug w granicach 

terenu U-13: 2 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych 

dla usJug gastronomicznych; 3 miejsca na 10 miejsc 

hotelowych, 3 mie–sca na 100 m2 ”owierzchni usJug 
handluŁｬ 
 

k) ust. 5pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) dla dziaJe— ewidency–nych ”oJowonych 
w liniach rozgranicza–ących terenów elementarnych 
U o numerach: 2127; 2132; 2133; 2134; 2140; 

2141; 2142; 2143; 2154; 2166; 2167; 2160; 2162; 

2163; 2164; 2165; 2166; 2167; 2201; 2202; 2203; 

2187; 2188; 2189; 2191; 2192; 2194; 2287; 2296; 

2297; 2298; 2183 oraz dziaJe— ”owstaJych w wyniku 

ich ”odziaJu wtórnego - 30%,ｬ 
 

l) w ust. 6 wyrazy ｭźI-1 powierzchnia terenu 

(ha): 1,80ｬ zastę”u–e się od”owiednio 
wyrazami: 

 

ｭZI-1 ”owierzchnia terenu (ha): 1,55ｬŁ 
 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JarosJawiaŁ 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta JarosJawia 

 

mgr JarosJaw Pagacz 
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