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7 

Uczniowie klas V-VI szkoJy ”odstawowej oraz gimnazjów, 
których droga z domu do najbliwszej szkoJy obwodowej 
przekracza 4 km w dni nauki szkolnej na trasie z domu do 

szkoJyŁ 

Aktualna legitymacja szkolna oraz dokument 

”otwierdzający u”rawnienie, wydany ”rzez 
Urząd Miasta 

8 

źasJuweni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów 
krwi 

Legitymacja zasJuwonego honorowego dawcy 
krwi i dokument stwierdzający miejsce 
zameldowania w Kro`nie 

 

2Ł U”rawnienia mieszkaLców miasta Krosna do korzystania z 50 % ulgi w o”Jacie za ”rzejazd na obszarze 

miasta Krosna: 

 

Lp Osoby uprawnione Śo—ument po`wiadcza–ący uprawnienie 

1 

źasJuweni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 
18 litrów krwi 

Legitymacja zasJuwonego honorowego dawcy krwi 
i dokument stwierdzający miejsce zameldowania 
w Kro`nie 

2 
Renci`ci i emeryci - na ”odstawie biletów 
jednorazowych 

Legitymacja emeryta-rencisty i dokument ”otwierdzający 
towsamo`ć i miejsce zameldowania w Kro`nie 

3 

Dzieci i mJodziew szkolna, od roz”oczęcia 
obowiązkowego ”rzygotowania 

”rzedszkolnego do zakoLczenia nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej ｦ nie dJuwej niw do 
22 roku wycia - na podstawie biletów 
jednorazowych 

Aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja 

szkolna wraz z potwierdzeniem zameldowania 

w Kro`nieŁ 

 

3. Uprawnienia do korzystania z 50 % ulgi w o”Jacie za ”rzejazd na obszarze miasta Krosna: 

 

Lp Osoby uprawnione Śo—ument po`wiadcza–ący uprawnienie 

1 

Śzieci realizujące ”rzygotowanie ”rzedszkolne 
w kro`nieLskich ”rzedszkolach oraz uczniowie kro`nieLskich 
szkóJ ”odstawowych, gimnazjów i szkóJ ”onadgimnazialnych 

do zakoLczenia nauki w szkole ponadimnazjalnej ｦ nie dJuwej 
niw do 22 roku wycia ｦ na ”odstawie biletów jednorazowych 

Aktualna legitymacja przedszkolna lub 

legitymacja szkolna. 

 

 

4Ł Przez mieszkaLców miasta Krosna rozumie 
się osoby zameldowane w Kro`nie, jako miejscu 
pobytu staJego lub czasowego. 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna i Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Kro`nieŁ 

§ 9. Traci moc uchwaJa Rady Miasta Krosna  
Nr IV/31/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia cen za usJugi ”rzewozowe transportu 

zbiorowego. 

§ 10. 1Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

1 wrze`nia 2011 rŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

StanisJaw SJy` 

 

 

1252 

 

UCHWAIA NR 7ŃłVł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE 

 z dnia 18 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II" w Lubaczowie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 

zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
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z ”óunŁ zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 

przestrzennego miasta Lubaczowa uchwalonego 

UchwaJą Rady Miejskiej w Lubaczowie  

Nr 103/XXIX/2001 z dnia 28 wrze`nia 2001 rŁ 
z ”ówniejszą zmianą uchwaloną UchwaJą Rady 
Miejskiej w Lubaczowie Nr 716/LII/2010 z dnia  

10 wrze`nia 2010 r;  

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co 

nastę”uje:  

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II" 

zwany w dalszej czę`ci uchwaJy ”lanemŁ 

2. Plan oznaczony granicami planu obejmuje 

obszar o powierzchni ok. 11 ha, ”oJowony w mie`cie 
Lubaczów, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej. 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, oznaczony jako 

źaJącznik Nr 1, stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące źaJącznik Nr 2, 

4Ł Ustalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJyŁ 

5Ł Czę`ć tekstowa ”lanu zawiera odniesienia do 

czę`ci graficznej, tjŁ rysunku ”lanu, który obowiązuje 
w zakresie przedstawionych w nim oznaczeL 
stanowionych. 

§ 2. 1Ł W obszarze ”lanu wyznacza się tereny 
oznaczone symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, w tym: od MN1 do MN8, 

2) U - teren zabudowy usJugowej, 

3) US - teren usJug s”ortu i rekreacji, 

4) ZNI/WS - tereny zieleni niskiej i wód 
powierzchniowych, w tym ZNI/WS1, ZNI/WS2, 

5) KDD - tereny dróg ”ublicznych dojazdowych, 
w tym od KDD1 do KDD4, 

6) KDW - tereny dróg wewnętrznych, w tym od 

KDW1 do KDW4, 

7) KX - teren ciągu ”ieszo-jezdnego, 

2Ł Oznaczenia terenów o równym ”rzeznaczeniu 
i o równych zasadach zagos”odarowania o”isane 
w tek`cie ”lanu symbolami literowymi i cyfrowymi 

mają odniesienie do terenów wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych tymi symbolami 

w czę`ci graficznej, tjŁ rysunku ”lanuŁ 

3. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku 

”lanu nie stanowią ustaleL ”lanu i obowiązują 
w zakresie ”rze”isów, w oparciu o które zostaJy 
okre`lone lub zawierają odniesienie do warunków 
wystę”ujących w obszarze planu. 

§ 3. Jeweli w planie jest mowa o: 

1) usJugach: 

a) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć realizację obiektów usJugowych,które 
nie są okre`lone jako mogące ”otencjalnie lub 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

b) usJugach o ograniczonej uciąwliwo`ci - nalewy 
”rzez to rozumieć usJugi, które są usJugami 
mogącymi ”otencjalnie oddziaJywać na 
`rodowisko, a zasięg ewentualnych 
uciąwliwo`ci jest ograniczony do terenu dziaJki, 
na której są usytuowane, za wyjątkiem sieci 
Jączno`ci ”ublicznej, 

c) usJugach uciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi, które są usJugami mogącymi znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, za wyjątkiem sieci 
Jączno`ci ”ublicznej, 

2) zieleni niskiej - nalewy ”rzez to rozumieć tereny 

zieleni zagospodarowane w s”osób 
umowliwiający s”Jyw wód o”adowych, 
w kierunku zbiorników wodnych, 

3) uciąwliwo`ciach - nalewy ”rzez to rozumieć 
wytwarzanie nie”rzyjemnych za”achów, 
dymów, gazów, o”arów i ”yJów, generowanie 
”romieniowania niejonizującego oraz poziomu 

haJasu ”rzekraczającego do”uszczalne 
natęwenie, gromadzenie nieoczyszczonych 

`cieków, zatrucie gleby i wody, skJadowanie 
od”adów niezgodnie z obowiązującymi na 

terenie miasta przepisami. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące wszyst—ich terenów  
ob–ętych opracowaniem planu. 

§ 4. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenówŁ 

1Ł źakazuje się lokalizacji obiektów 
i w”rowadzania funkcji uwytkowych ”owodujących 
”rzekroczenia do”uszczalnych ”oziomów haJasu 
okre`lonych ”rze”isami ochrony `rodowiska 
w granicach ”lanu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej. 

2Ł Śo”uszcza się usJugi o ograniczonej 

uciąwliwo`ci na terenach oznaczonych symbolem  
U lub US. 

3Ł W granicach ”lanu nie do”uszcza się 
realizacji: 

1) usJug uciąwliwych, za wyjątkiem sieci Jączno`ci 
publicznej, 

2) zabudowy zagrodowej. 
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4Ł Ustala się ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zasady 

zagospodarowania terenu: 

1) budynki o wysoko`ci do II kondygnacji 
nadziemnych, z mowliwo`cią wykorzystania 
”oddasza na cele uwytkowe, 

2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

o ”ochyleniu ”oJaci dachu od 28° do 45°, 
a ”rzy realizacji obiektów usJugowych równiew 
stropodachy, 

3) sytuowanie nowych budynków równolegle do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy lub do jednej 

z granic nieruchomo`ci, jak oznaczono na 

rysunku planu, 

4) kolorystyka zabudowy ujednolicona 

w odniesieniu do zabudowy realizowanej na 

jednej dziaJce, 

5) ”rzy wykonywaniu elewacji budynków 
i ogrodzeL, obiektów maJej architektury 
stosowć jako elementy wykoLczeniowe 
tradycyjne materiaJy budowlane, np. drewno, 

ceramika, kamieL, metal, 

6) wyklucza się stosowanie blachy i elementów 
blaszanych na `cianach zewnętrznych lub ”rzy 
wy”eJnieniu ”rzęseJ ogrodzeL, a na dachach 

blachy niemalowanej lub niepowlekanej, 

7) wyklucza się lokalizację zabudowy 
podpiwniczonej, 

8) wymagane zapewnienie miejsc postojowych 

w ilo`ci: 

a) min. 2 miejsca ”ostojowe na terenie kawdej 
dziaJki ”rzeznaczonej do zabudowy 
mieszkaniowej, 

b) min. 1 miejsce na kawde 30 m² ”owierzchni 
s”rzedawy lub ”owierzchni uwytkowej 
”rojektowanych usJug. 

5Ł Ustalenia dotyczące linii zabudowy: 

1) nie”rzekraczalną linię zabudowy wyznacza się 
w odlegJo`ci: 

a) 8 m od linii rozgraniczających teren dróg 
publicznych, 

b) 6 m od linii rozgraniczających teren dróg 
wewnętrznych, 

2) obowiązującą linię zabudowy wyznacza się dla 
zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 

MN5 w odlegJo`ci 6 m od linii 

rozgraniczających teren dróg dojazdowych 
i wewnętrznejŁ 

6Ł Ustala się zasady ”odziaJu na dziaJki 
budowlane: 

1) ”odziaJ na dziaJki z wyznaczeniem przebiegu 

nowych granic nieruchomo`ci równolegle lub 
prosto”adle do istniejących ”odziaJów 

nieruchomo`ci lub do istniejącej zabudowy czy 
tew do linii rozgraniczających tereny o równych 
zasadach zagospodarowania. 

2) minimalna szeroko`ć dziaJki budowlanej od 
strony wjazdu na dziaJkę - 10 m, 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 

a) na terenie oznaczonym symbolem MN -  

0,08 ha, 

b) na terenie oznaczonym symbolem U - 0,15 ha, 

c) na terenie oznaczonym symbolem US -  

0,10 ha, 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJek o pow. do 

0,05 ha dla potrzeb realizacji stacji 

transformatorowych i innych urządzeL 
i obiektów związanych z realizacją 
infrastruktury technicznej, z dostosowaniem 

przebiegu nowych granic nieruchomo`ci do 
urządzeL z nimi związanychŁ 

7Ł Śo”uszcza się usytuowanie reklam 
w terenach przeznaczonych do zabudowy przy 

zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy 

wyznaczonych od wszystkich dróg oraz ”rzy 
ograniczeniu ich powierzchni do 4 m² i wysoko`ci do 
7 m. 

§ 5. Zasady zagospodarowania w zakresie 

infrastruktury technicznej i `rodowiska 
przyrodniczego. 

1Ł Realizacja uzbrojenia terenu objętego 
granicami planu w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
od”rowadzenia `cieków bytowych i wód o”adowych 
oraz zasilania w energię elektryczną z o`wietleniem 
ulic i zasilania w gaz z zachowaniem warunków: 

1) dopuszcza się ”rzebieg sieci infrastruktury 
technicznej w kawdym z terenów objętych 
granicami planu, 

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 
o ”rzekrojach od ø 20 mmdo ø 200 mm, 
z istniejącej sieci miejskiej (przeprowadzonej po 

stronie wschodniej i zachodniej terenów 
objętych granicami ”lanu) i jej rozbudowę, 

3) od”rowadzenie `cieków bytowych do 
kanalizacji miejskiej sanitarnej o przekrojach od 

ø 60 mm do ø 300 mm (”rze”rowadzonej ”o 
stronie ”oJudniowej i zachodniej terenów 
objętych granicami ”lanu) i jej rozbudowęŁ Śo 
czasu jej realizacji do”uszcza się realizację 
zbiorników bezod”Jywowych, 

4) wJączenie `cieków sanitarnych z terenu usJug 
U i US do kanalizacji miejskiej z odbiornikiem 

`cieków komunalnych zlokalizowanym po 

stronie wschodniej i zachodniej terenów 
objętych ”lanem, 

5) od”rowadzenie wód o”adowych na tereny 
zieleni lub do sieci kanalizacji miejskiej, 
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6) od”rowadzenie wód o”adowych z dróg 
i ”arkingów ”o ich u”rzednim ”odczyszczeniu 
na tereny ZNI/WS, 

7) zasilanie w energię elektryczną oraz rozbudowa 

tej sieci przy realizacji stacji trafo 15/04 kV: 

a) stacji nr 1 sJu”owej, w ”óJnocnej czę`ci terenu 

MN5, 

b) stacji nr 2 sJu”owej na terenie MN8 ”rzy ulicy 
KDD2, 

8) doprowadzenie zasilania z istniejącej linii 15 kV 
na terenie ZNI/WS1, 

9) realizacja sieci teletechnicznej wraz z budową 
sieci kablowej, 

10) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 

o ”rzekrojach od ø 20 mm do ø 200 mm, 
”o”rzez rozbudowę istniejącej sieci (”rzebieg 
sieci po stronie wschodniej i zachodniej 

terenów objętych granicami ”lanu) oraz 
budowa ”rzyJączy, 

11) do”uszcza się ”rowadzenie sieci 
`wiatJowodowych wraz z realizacją innych sieci 
infrastruktury technicznej, 

12) ”rzebieg sieci ”rowadzić równolegle do granic 
nieruchomo`ci i linii rozgraniczających tereny 
o równych zasadach zagospodarowania. 

13) dopuszcza się zmianę ”arametrów sieci 
istniejących i projektowanych do 50% `rednicy 
przekrojów sieci okre`lonych w ust. 1 pkt 2, 3  

i 10. 

2Ł Ogrzewanie budynków rozwiązać 
indywidualnie, a przy zaopatrzeniu w cie”Jo 
wykorzystywać uródJa ogrzewania korzystne dla 
`rodowiska oraz niekonwencjonalne i odnawialne 

uródJa energii wraz z instalacją urządzeL z nimi 

związanychŁ 

3Ł źasady usuwania od”adów: 

1) od”ady staJe gromadzić w pojemnikach 

i wywozić w s”osób zgodny z zasadami 

obowiązującymi na terenie miasta, 

2) odpady ”owstające w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci gos”odarczej gromadzić i usuwać 
w s”osób zgodny z zasadmi dotyczącymi 
gospodarki odpadami i obowiązującymi na 
terenie miasta, 

3) usytuowanie ”ojemników na selektywną 
zbiórkę od”adów w sąsiedztwie terenów 
komunikacji. 

§ 6. Zasady zagospodarowania w zakresie 

komunikacji drogowej. 

1Ł Tereny objęte granicami ”lanu są 
obsJugiwane ukJadem komunikacyjnym o”artym 
o drogi: 

1) dojazdową (”oza granicami ”lanu) wJączoną do 
drogi zbiorczej (droga ”ubliczna, wojewódzka, 
nr 866) prowadzącą ruch drogowy ”rzez 
centrum miasta Lubaczowa w kierunku 

Budomierza - do ”rzej`cia granicznego 
z Ukrainą, 

2) projektowane drogi dojazdowe (drogi 

publiczne), oznaczone symbolem KDD oraz 

wewnętrzne, oznaczone symbolem KŚWŁ 

2Ł W granicach terenów komunikacji drogowej 

i ”arkingów do”uszcza się: 

1) ”rzeksztaJcenie ”rojektowanych dróg 
wewnętrznych w drogi publiczne, dojazdowe, 

przy zachowaniu ustaleL ”lanu, 

2) realizację `ciewek rowerowych w liniach 

rozgraniczających tereny dróg, 

3) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

w liniach rozgraniczających teren drogi ”oza 
terenem niezbędnym na ”as jezdny, 

4) realizację o`wietlenia, zagos”odarowanie terenu 
obiektami maJej architektury, zielenią oraz 
rowami przydrownymi. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów  
wyznaczonych w planie i wydzielonych  

liniami rozgranicza–ącymi na rysun—u planu 

§ 7. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem MN na zabudowę 
mieszkaniową, jednorodzinną, w tym: symbolami MN1 

o powierzchni ok. 0,54 ha, MN2 o powierzchni  

ok. 0,59 ha, MN3 o powierzchni ok. 1,11 ha, MN4 

o powierzchni ok. 1,14 ha, MN5 o powierzchni  

ok. 1,17 ha, MN6 o powierzchni ok. 0,57 ha, MN7 

o powierzchni ok. 1,68 ha, MN8 o powierzchni  

ok. 0,67ha. 

2Ł Śo”uszcza się: 

1) budowę budynków gos”odarczych, wiat przy 

granicy lub w odlegJo`ci 1,5 m od granicy 
dziaJki sąsiadującej, 

2) realizację usJug nieuciąwliwych, o których mowa 
w § 3 pkt 1 lit.a) wbudowanych w kubaturę 
budynku mieszkalnego, przy czym powierzchnia 

uwytkowa pomieszczeL usJugowych nie mowe 
przekroczyć 40% powierzchni uwytkowej 
budynku, 

3) realizację na jednej dziaJce: 

a) jednego budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, 

b) do dwóch budynków (gos”odarczego 
i garawowego) uzu”eJniających zabudowę 
budynkiem mieszkalnym. 

3Ł Nie do”uszcza się realizacji: 

1) gospodarstw hodowlanych, 
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2) magazynów i skJadów, 

3) oczyszczalni `ciekówŁ 

4Ł Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu przestrzennego: 

1) budynki mieszkalne, jednorodzinne realizować 
jako wolnostojące, 

2) budynek garawu realizować jako: 

a) wbudowany w kubaturę budynku 
mieszkalnego, 

b) dobudowany do budynku mieszkalnego, 

c) wolnostojący, 

d) we ws”ólnej kubaturze z budynkiem 

gospodarczym. 

3) usytuowanie budynku gJówną kalenicą dachu 
równolegle do jednej z granic dziaJkiŁ 

5Ł Śostę” do nieruchomo`ci z drogi publicznej, 

”o”rzez drogę wewnętrzną wJączoną do drogi 
publicznej lub z ciągu ”ieszo-jezdnego wJączonego do 
drogi wewnętrznej lub ”ublicznejŁ 

6Ł źasady ochrony `rodowiska i przyrody 

i parametry zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 30 % ”owierzchni dziaJki ”rzeznaczonej do 
zabudowy, 

2) zmiana uksztaJtowania terenu ”rzy zachowaniu 

warunku od”rowadzania wód o”adowych na 
teren wJasnej dziaJki, 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 

60%. 

§ 8. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem U o powierzchni ok. 0,75 ha 

na zabudowę usJugową, w tym: 

1) teren zagos”odarować obiektami usJug, w tym 

usJug uwyteczno`ci ”ublicznej, handlu, 
rzemiosJa, zdrowia, kultury, gastronomii, 

2) uzu”eJnienie zagospodarowania terenu 

garawami, budynkami gos”odarczymi 
i magazynowymi, maJą architekturą z zielenią 
oraz o`wietleniem, komunikacją wewnętrzną, 
miejscami postojowymi i zielenią, 

3) do”uszcza się uzupeJnienie zabudowy o funkcję 
mieszkalną, wbudowaną w kubaturę budynku 

usJugowego, przy czym powierzchnia uwytkowa 
pomieszczeL mieszkalnych nie mowe 
przekroczyć 40% powierzchni uwytkowej 
budynku, 

4) nie do”uszcza się: 

a) realizacji obiektów tymczasowych, 

b) skJadów i magazynów o Jącznej ”owierzchni 
zabudowy większej niw 30% ”owierzchni 
terenu planowanej do zabudowy. 

2Ł Ustala się zasady obsJugi 
i zagospodarowania w zakresie komunikacji: 

1) dojazd z dróg ”ublicznych lub z terenu drogi 

wewnętrznej oznaczonej symbolem KŚW4, 

2) miejsca ”ostojowe na terenie dziaJek lub na 

terenie oznaczonym symbolem KDW4, 

3Ł Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu przestrzennego: 

1) do”uszcza się usytuowanie budynków ”rzy 
granicy dziaJkiŁ 

4Ł Ustala się zasady ochrony `rodowiska 
naturalnego i kulturowego i parametry 

zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 8% ”owierzchni terenu dziaJki ”oJowonej 
w konturze oznaczonym symbolem U, 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dziaJki - 

70%. 

§ 9. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem US o powierzchni ok. 0,43 ha 

na teren usJug s”ortu i rekreacji. 

2. Teren oznaczony symbolem US 

zagospodarować: 

1) obiektami i urządzeniami rekreacji i sportu, 

w tym: boiskami, placami do gier i zabaw, 

lodowiskiem, basenem, 

2) do”uszcza się realizację obiektów usJugowych: 

handlu, kultury, gastronomii i innych usJug 
uwyteczno`ci ”ublicznej wraz z publicznym 

zes”oJem sanitarnymŁ 

3Ł Ustala się zasady obsJugi 
i zagospodarowania w zakresie komunikacji: 

1) dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 

2) miejsca postojowe na terenie dziaJki lub na 
terenie oznaczonym symbolem KDW4. 

4Ł Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska 
naturalnego: 

1) Jączna ”owierzchnia zabudowy obiektów 
kubaturowych nie większa niw  
10% ”owierzchni dziaJki ”rzeznaczonej do 

zabudowy, 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 30% ”owierzchni terenu dziaJki ”oJowonej 
w konturze oznaczonym symbolem US, 

§ 10. 1. W granicach terenu oznaczonego 

symbolem ZNI/WS1 o powierzchni ok. 0,15 ha, 

ZNI/WS2 o powierzchni ok. 0,35 ha, przeznaczonego 

na tereny zieleni niskiej i wód ”owierzchniowych: 
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1) do”uszcza się sytuowanie: 

a) urządzeL melioracji wodnych, urządzeL 
i obiektów infrastruktury technicznej, 

b) ciągów ”ieszych, rowerowych, maJej 
architektury, kJadek, mostków, 

c) dojazdu do terenu stacji trafo. 

2) nie do”uszcza się realizacji: 

a) zabudowy mieszkaniowej, 

b) obiektów gos”odarczych lub garawy, 

c) obiektów tymczasowych, 

d) zbiorników bezod”Jywowych lub 
indywiduwalnych oczyszczalni `cieków, 

3) ustala się zasady ochrony `rodowiska: 

a) wymagane zachowanie terenów biologicznie 
czynnych o ”owierzchni stanowiącej minimum 
80% powierzchni terenu dziaJki, 

b) zakaz od”rowadzenia `cieków bytowych do 
gruntu. 

§ 11. ustalenia dla terenów komunikacji 
drogowej 

1Ł Ustala się ”odstawowy ukJad drogowy 
ulicami klasy dojazdowej oznaczonymi symbolem 

KDD, w tym: KDD 1 o powierzchni ok. 0,45 ha, KDD 

2 o powierzchni ok. 0,38 ha, KDD 3 o powierzchni  

ok. 0,28 ha, KDD 4 o powierzchni ok. 0,17 ha. 

2Ł Szeroko`ć dróg ”ublicznych w liniach 

rozgraniczających od 10 do 12 m, w tym: 

a) jezdnia od 5,5 m, chodnik jednostronny  

minŁ2,0 m, ”obocze utwardzone, zieleL 
obrzewna jednostronnie min. 2,0 m lub 

dwustronnie po min. 1,0 m, 

b) w ”asie drogowym nalewy ”rzewidzieć 
wykonanie elementów uzbrojenia dla obsJugi 
”rzylegJych terenów z dopuszczeniem kabli  

15 kV oraz sieci teletechnicznych. 

3Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: KŚW 
1 o powierzchni ok. 0,18 ha, KDW 2 o powierzchni 

ok. 0,21 ha, KDW 3 o powierzchni ok. 0,13 ha, KDW 

4 o powierzchni ok. 0,11 ha ustala się: 

a) ”rzeznaczenie terenu na drogę wewnętrzną, 

b) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających od 
6,0 m do 8,0 m w tym pas jezdny o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 4,5 m, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem KDW 4  

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających do  

15 m, do”uszcza się zagos”odarowanie drogą 
wewnętrzną z miejscami postojowymi 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem KX 

o ”owierzchni okŁ 0,22 ha ustala się: 

a) ”rzeznaczenie terenu ”od ciąg ”ieszo - jezdny, 

b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od min. 

3 m do 6 m, a teren utwardzony o szeroko`ci 
min. 3,0 m. 

Przepisy —oLcowe  

§ 12. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 
w granicach planu. 

§ 13. W związku z uchwaleniem Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Niemirowska II" ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 3% dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem MN, U oraz 1% dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwaJy 
”owierza się Komisji Budwetowo - Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr 70łVł2011 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 18 lutego 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami) zasady obsJugi oraz charakterystyka 
rozwiązaL infrastruktury technicznej, w tym 

komunikacyjnej zostaJy okre`lone w ustaleniach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Uwzględniając ustalenia zawarte w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II" 

w Lubaczowie, Rada Miejska w Lubaczowie 

stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy naleweć będą: 

1) Rozbudowa i budowa ukJadu komunikacyjnego 
obejmującego: drogi dojazdowe (KŚŚ) i drogi 

wewnętrzne (KŚW) w tym: chodniki, 

o`wietlenie i odwodnienie. 

2) Rozbudowa i budowa ”ozostaJych systemów 
infrastruktury technicznej, obejmujących: 

a) zaopatrzenie w wodę - ”o”rzez budowę sieci 
roz”rowadzającej, o”artej na istniejącej sieci 
wodociągowej, 

b) od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód 
opadowych - ”o”rzez budowę kanalizacji 
sanitarnej z wJączeniem do istniejącej sieci 
sanitarnej kierowanej na miejską oczyszczalnię 
`cieków oraz budowę kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej. 

Finansowanie wywej wymienionych inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy - odbywać się 
będzie: 

1) ze `rodków wJasnych gminy, 

2) ze `rodków ”omocowych, 

3) ”o”rzez inne `rodki zewnętrzne (dotacje, 
kredyty, ”owyczki)Ł 

zgodnie z ”lanem wydatków inwestycyjnych 
”rzyjętych w planie wieloletnim i okre`lanym 
corocznie w uchwale budwetowej ”odejmowanej ”rzez 
Radę Miejską w Lubaczowie. 

Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania 

i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, 

dokonane z uwzględnieniem corocznych budwetów 
miasta, okre`lające terminy, zakresy (w tym takwe 
eta”owanie) realizacji oraz wielko`ć i strukturę 
finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych oraz 

wewnętrznymi uregulowaniami w Gminie Miejskiej 

Lubaczów - nie wymagają w”rowadzania zmian do 
niniejszego rozstrzygnięciaŁ 

w Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego "Niemirowska II" w Lubaczowie 
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UCHWAIA NR IXł54ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu  

 
Na podstawie 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 ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 18  
ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001r. Nr 142 

poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Mielcu postanawia co następu–e: 

§ 1Ł 1. Stwierdzając zgodno`ć ze Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Mielca uchwalić zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu 

uchwalonego uchwaJą Nr IXł82ł99 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 8 lipca 1999 r. ｦ ogJoszoną w Dz. 

UrzŁ Województwa Podkar”ackiego Nr 21 ”ozŁ 1118 
z dnia 1.10.1999 zmienionego: 

1)  uchwaJą Nr XXVIIIł245ł01 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 31 maja 2001 r. ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Województwa Podkar”ackiego  
Nr 59 poz. 1009 z dnia 30.07.2001 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJącznikach 
graficznych do tej uchwaJy; 


