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UCHWAIA NR Xł69ł2011 

RAŚY MIśJSKIśJ JASIA 

 z dnia 16 maja 2011 r. 

  
uchwaJa w sprawie zmiany Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego miasta JasJa dla obszaru  
ｭŚzielnica ”rzemysJowo ｦ s—Jadowa ｦ czę`ć ”óJnocno ｦ zachodniaｬ - Nr 51 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óun. zm. ) oraz 
art.20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óun. zm.) 
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 XX/189/95 Rady Miejskiej 
JasJa z dnia 28 grudnia 1995 r. zmienionego uchwaJą 
Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej JasJa z dnia  

10 grudnia 2009 r. uchwala co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/157/04 Rady Miejskiej 

JasJa z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica ”rzemysJowo - 

skJadowa ｦ czę`ć ”óJnocno ｦ zachodniaｬ, ogJoszonej 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 55 poz. 579 z dnia 12 maja  

2004 r. zmienionej uchwaJą Nr XIII/94/07 Rady 
Miejskiej JasJa z dnia 18 czerwca 2007 r. ogJoszoną 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 58, poz. 1466 z dnia 17 lipca 

2007 r., w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 4Ł 1. Wyznacza się na rysunku ”lanu ｦ pod 

symbolem UC4 ｦ teren usJug o podstawowym 

przeznaczeniu dla fun—c–i usJug —omercy–nychŁ źes”oJy 
handlowe lub handlowo - usJugowe wraz z zielenią 
urządzoną –a—o integralną czę`cią zes”oJówŁ 
Powierzchni s”rzedawy nie ogranicza sięŁ 

2. W wyznaczonym terenie do”uszcza się 
lokalizację: 

1) obiektów o ”owierzchni s”rzedawy większej niw 
2000 m2; 

2) obiektów wystawienniczych; 

3) obiektów biurowych i administracyjnych; 

4) funkcji mieszkaniowej na najwywszej 
kondygnacji obiektów; 

5) ”arkingów wielo”oziomowych oraz garawy 
podziemnych; 

6) ram” rozJadunkowo-zaJadunkowych; 

7) dojazdów wewnętrznych, ciągów ”ieszych 
i `ciewek rowerowych; 

8) stacji transformatorowych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) linia zabudowy czę`ci nadziemnej obiektów: 
zgodnie z rysunkiem ”lanu, nie mniej niw 6,0 m 
od krawędzi jezdni drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KL1 i KD; 

2) wzdJuw drogi krajowej nr 28 oznaczonej na 
rysunku ”lanu symbolem KGP/KźP5 nalewy 
projektować ”as zieleni urządzonej szeroko`ci 
nie mniejszej niw 4,0 m; 

3) wzdJuw dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami KD i KL1 nalewy ”rojektować ”asy 
zieleni urządzonej szeroko`ci nie mniejszej niw 
4,0 m, obowiązuje ochrona istniejącego 
starodrzewu; 

4) zakazuje się lokalizacji wolnostojących 
elementów no`ników reklamowych, w tym 

”ylonów reklamowych, wzdJuw drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD; 

5) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: nie 
mniej niw 15 % ”owierzchni terenu ogóJem; 

6) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu: nie więcej niw 70 %; 

7) obowiązuje zachowanie do”uszczalnych 
poziomów natęwenia haJasu wedJug ”rze”isów 
ochrony `rodowiska, jak dla terenów sz”itali 
w miastach, na zachodniej i ”oJudniowej 
granicy terenu UC4. 

4. Cechy zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy: nie większa niw 
3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw  
15,0 m; 

2) geometria dachów: dachy dwu- lub 

wielospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowych 
nie większym niw 450

,do”uszcza się dachy 
”Jaskie; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji ram” towarowych 

oraz instalacji urządzeL klimatyzacyjnych od 

strony granicy z drogą oznaczoną na rysunku 
planu symbolem KD. 
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5. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

1) ”owierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,15 ha; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw  
20,0 m; 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJek o innych 

”arametrach niw w pkt 1 i 2 z przeznaczeniem 

”od urządzenia infrastruktury technicznej 
i dojazdy wewnętrzne. 

6. Powiązania z ukJadem zewnętrznym 
komunikacji: 

1) dojazd z drogi publicznej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KL1 oraz KD; 

2) na wyznaczonym terenie nalewy za”ewnić 
miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych w liczbie nie mniejszej niw  
20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uwytkowej 
obiektu. 

7. W ”asie terenu ”omiędzy liniami 
rozgraniczającymi ”asów drogowych ulic a linią 
zabudowy do”uszcza się lokalizację: 

1) zieleni urządzonej i maJej architektury; 

2) miejsc ”ostojowych dla samochodów 
osobowych; 

3) sieci infrastruktury technicznej. 

8. Powiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”rzez sieć rozdzielczą 
i indywidualne ”rzyJącza: 

1) obowiązuje nakaz ”odJączenia wszystkich 
budynków do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; 

2) nową sieć elektroenergetyczną 
i telekomunikacyjną nalewy wykonać wyJącznie 
w wersji kablowej ”odziemnej, do”uszcza się 
rozbiórkę, ”rzeJowenie i ”rzebudowę istniejących 
sieci; 

3) do”uszcza się ”rzeJowenie i ”rzebudowę 
magistrali wodociągowej ø 400 mm 
w przypadku kolizji z ”rojektowaną zabudową 
terenu.ｬ. 

2. Po § 4 dodaje się § 4 a w brzmieniu: 

ｭ§ 4 a. 1. Wyznacza się na rysunku ”lanu ｦ 

pod symbolem MW/U ｦ teren o podstawowym 

przeznaczeniu dla funkcji mieszkaniowo - usJugowe–Ł 
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usJugi 
komercyjne w zakresie handlu i gastronomii wraz 

z zes”oJem garawyŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug wbudowanych 
w kubaturę budynków mieszkalnych 
o ”owierzchni wewnętrznej nie ”rzekraczającej 
50% ”owierzchni wewnętrznej budynku; 

3) funkcje usJugowe wbudowane w budynki 

mieszkalne nalewy lokalizować w parterach 

budynków z za”ewnieniem osobnych wej`ć do 
lokali uwytkowych, ”oza obrębem wej`ć do 
lokali mieszkalnych; 

4) ”owierzchnia zabudowy wolnostojących 
obiektów usJugowych nie większa niw 100 m2; 

5) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę oraz 
zmianę s”osobu uwytkowania istniejących 
obiektów; 

6) zakazuje się lokalizacji wolnostojących 
budynków garawy oraz garawy blaszanych; 

7) zakazuje się lokalizacji wolnostojących 
elementów no`ników reklamowych; 

8) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: nie 
mniej niw 20% ”owierzchni terenu ogóJem; 

9) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu: nie więcej niw 70 %; 

10) ”oziom haJasu wedJug ”rze”isów ochrony 
`rodowiska jak dla zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej; 

11) istniejące obiekty budowlane mogą być 
uwytkowane i zagospodarowane w s”osób 
dotychczasowy do czasu realizacji 

zagospodarowania terenu zgodnego z planem. 

3. Cechy zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej: nie 
większa niw 3 kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze mieszkalne; 

2) wysoko`ć zabudowy usJugowej: nie większa 
niw 2 kondygnacje nadziemne; 

3) geometria dachów: dachy dwu- lub 

wielospadowe o symetrycznych spadkach 

”oJaci ”od kątem nie mniejszym niw 200 i nie 

większym niw 450; 

4) zakazuje się umieszczania reklam, szyldów lub 
znaków handlowych ”owywej obrysu elewacji 
budynków. 

4. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

1) ”owierzchnia nowej dziaJki nie mniejsza niw  
0,1 ha; 

2) szeroko`ć frontu nowej dziaJki nie mniejsza niw 
15,0 m; 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJek o innych 

parametrach z przeznaczeniem ”od urządzenia 
infrastruktury technicznej; 

4) do”uszcza się scalenia dziaJek. 

5. Powiązania z ukJadem zewnętrznym 
komunikacji: 

1) dojazd z drogi publicznej oznaczonej na rysunku 

”lanu symbolem KŚ oraz istniejący zjazd z drogi 
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krajowej oznaczonej symbolem KGP/KZP5 wg 

rysunku planu; 

2) na wyznaczonym terenie nalewy za”ewnić 
miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych w liczbie nie mniejszej niw: 

a) 2 miejsca na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej dla 
funkcji usJugowej, 

b) 1 miejsce na 1 mieszkanie, nie mniej niw 
1 miejsce na 60 m2 ”owierzchni uwytkowej dla 
funkcji mieszkaniowej. 

6. Powiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”rzez sieć rozdzielczą 
i indywidualne ”rzyJącza: 

1) obowiązuje nakaz ”odJączenia wszystkich 
budynków do miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej; 

2) nową sieć elektroenergetyczną 
i telekomunikacyjną nalewy wykonać wyJącznie 
w wersji kablowej ”odziemnej, do”uszcza się 
rozbiórkę, ”rzeJowenie i ”rzebudowę istniejących 
sieci; 

3) do”uszcza się ”rzeJowenie i przebudowę 
magistrali wodociągowej ø 400 mm 

w przypadku kolizji z ”rojektowaną zabudową 
terenu.ｬ. 

3. S”osób zmian, o których mowa w § 1 ust.1 

i 2 przedstawiono w czę`ci graficznej do niniejszej 
uchwaJy, stanowiącej integralną czę`ć zmiany ”lanu, 
s”orządzoną na fragmencie kopii rysunku planu 

wymienionego w § 1. 

§ 2. źaJącznikiem do uchwaJy jest czę`ć 
graficzna w skali 1: 2000 stanowiąca zaJącznik nr 1, 
s”orządzony na fragmencie ko”ii rysunku ”lanu 
wymienionego w § 1, obowiązująca w zakresie 

oznaczeL na niej wystę”ujących. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JasJa. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCA 

Rady Mie–s—ie– JasJa 

 

ślwbieta Bernal 
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