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UCHWAIA NR XVIIłń54/2011 

RAŚY MIśJSKIśJ JASIA 

z dnia 21 listopada 2011 r. 

 

w s”rawie o”Jaty od ”osiadania ”sów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z ”ózn. zm.) i art. 18a ust. 1 oraz 

art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i o”Jatach lo—alnych (Śz. U z 2010 roku 

Nr 95, ”oz. 613 ze zm.), Rada Mie–s—a JasJa uchwala, 
co nastę”u–e: 

§ 1. 1. W”rowadza się o”Jatę od ”osiadania 
”sów. O”Jatę ”obiera się od osób fizycznych 
posiada–ących ”sy w roczne– wyso—o`ci: 

a) od pierwszego ｦ 60.00 zJ. 

b) od drugiego i —awdego nastę”nego ｦ po  

65.00 zJ. 

2. O”Jatę ”obiera się za o—res od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia roku podatkowego 

z zastrzeweniem ust. 3 i 4. 

3. Jeweli ”odatni— staJ się ”osiadaczem psa po 

dniu 30 czerwca ro—u ”odat—owego, o”Jatę ”obiera 
się w wyso—o`ci ”oJowy staw—i roczne–. 
Postanowienia ust. 1 stosu–e się od”owiednio. 

4. Jeweli do dnia 30 czerwca ro—u 
”odat—owego ”odatni— ”rzestanie być ”osiadaczem 
”sa, o”Jatę ”obiera się w wyso—o`ci ”oJowy staw—i 
rocznej. 

§ 2. 1. O”Jata od ”osiadania ”sów ”Jatna –est 
jednorazowo do dnia 30 czerwca danego roku,  

a w wy”ad—u we–`cia w posiadanie psa w drugim 

”óJroczu - do dnia 31 grudnia danego roku. 

2. O”Jatę uiszcza się bez wezwania na 
rachune— Miasta JasJa. 

3. W razie zaistnienia o—oliczno`ci ma–ących 
w”Jyw na ”owstanie, wyga`nięcie obowiąz—u 
wniesienia o”Jaty lub wyso—o`ć staw—i o”Jaty, osoby 
wymienione w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach lo—alnych 

są zobowiązane zJowyć informac–ę w Urzędzie Miasta 
w Ja`le w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych 

o—oliczno`ci. 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Miasta JasJa. 

§ 4. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

1 stycznia 2012 r. ”o u”rzednim ogJoszeniu 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej JasJa 

 

ślwbieta Bernal 
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UCHWAIA NR XVIł143/11 

RADY MIASTA SANOKA 

z dnia 25 ”audziernika 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

obejmującego czę`ć dzielnicy BJonie ”rzy ulŁ Kochanowskiego w Sanoku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), w związ—u  
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o PaLstwowe– Ins”e—c–i 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabyt—ów i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Sano—a, uchwalonego uchwaJą 
Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 

1999 r., zmienioną uchwaJą nr LV/417/10 Rady 
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Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2010 r. Rada Miasta 

Sanoka uchwala co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę mie–scowego  
planu zagospodarowania przestrzennego, 

obe–mu–ącego czę`ć dzielnicy BJonie ”rzy  
ul. Kochanowskiego w Sano—u, uchwalonego UchwaJą 
Nr XIV/123/03 Rady Miasta Sanoka z dnia 

15.07.2003 r. ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 97 ”oz.1592 z dnia 

29.08.2003 r., zwaną dale– zmianą ”lanu, 
w granicach o—re`lonych na rysun—u zmiany ”lanu. 

2. Zmiana ”lanu dotyczy caJego obszaru 
ob–ętego ”lanem mie–scowym o powierzchni o—oJo 
0,61 ha, w tym terenów oznaczonych symbolami MU, 
KL i ZN, zgodnie z oznaczeniem granicy obszaru 

ob–ętego ”lanem mie–scowym zawartym w tre`ci 
uchwaJy Nr XIV/123/03 Rady Miasta Sano—a z dnia 

15.07.2003 r. oraz na rysun—u stanowiącym zaJączni— 
nr 1 do te– uchwaJy. 

3. Integralną czę`cią ninie–sze– uchwaJy –est 
zaJączni— nr 1 do uchwaJy, stanowiący rysune— 
zmiany planu w skali 1:500, wykonany na kopii 

zaJączni—a nr 1 do uchwaJy Nr XIV/123/03 Rady 
Miasta Sanoka z dnia 15.07.2003 r. w skali 1:500. 

§ 2. Ile—roć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy –est mowa o: 

1) uchwale- nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
uchwaJę Rady Miasta Sano—a, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej, 

2) zmianie planu- nalewy ”rzez to rozumieć 
ninie–szą zmianę mie–scowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego wg ustaleL  
§ 1 ust. 1 i ust. 2 ninie–sze– uchwaJy, 

3) rysunku zmiany planu - nalewy ”rzez to 
rozumieć rysune— zmiany ”lanu, o —tórym 
mowa w § 1 ust. 3 ninie–sze– uchwaJy, 

4) terenie- nalewy ”rzez to rozumieć teren 
o o—re`lonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania wydzielony na rysunku 

zmiany ”lanu liniami rozgranicza–ącymi 
i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, 

dla —tórego ustalenia o—re`la ninie–sza uchwaJa, 

5) froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
granicę dziaJ—i na linii sty—u z drogą stanowiącą 
–e– obsJugę —omuni—acy–ną, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię oznaczoną na rysun—u zmiany 
”lanu, o—re`la–ącą minimalną odlegJo`ć 
budyn—ów od linii rozgranicza–ące–, —tóre– waden 
budyne— ”rze—roczyć nie mowe, 

7) reklamie - nalewy ”rzez to rozumieć no`ni— 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 

formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami, 

8) miejscach postojowych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć mie–sca ”osto–owe na ”arkingach lub 

miejsca w garawach ”odziemnych 
i nadziemnych, 

9) ”rzedsięwzięciach okre`lanych jako mogące 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko - 

nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o o—re`lone w obowiązu–ących 
”rze”isach odrębnych o ochronie `rodowis—a. 

§ 3. 1. W rysun—u zmiany ”lanu obowiązu–ą 
nastę”u–ące oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru ob–ętego zmianą ”lanu, 

2) o—re`lenie s—ali rysun—u zmiany ”lanu, w formie 

liczbowej i liniowej, 

3) s—re`lenia oznaczeL ”lanu uchwalonego 
uchwaJą Nr XIV/123/03 Rady Miasta Sano—a 
z dnia 15.07.2003 r. 

4) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

5) symbole literowe i cyfrowe identyfi—u–ące 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania, 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

7) oznaczenie obszaru szczególnego zagrowenia 
”owodzią wyznaczonego w oparciu o zasięg 
zalewu wodą Q1%, o—re`lony w opracowaniu 

”od nazwą ｭWyznaczenie obszaru 
bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią w zlewni 

Sanu, jako integralny element studium ochrony 

”rzeciw”owodziowe–ｬ, stanowiącym I etap 

studium ochrony przeciwpowodziowej. 

2. Istnie–ący stan zagos”odarowania 
i uwyt—owania terenów oraz obie—tów, w tym tre`ć 
”od—Jadów ma”owych, nazwy ulic nie stanowią 
ustaleL zmiany ”lanu, lecz są informac–ą o tym stanie. 

RozdziaJ 2 

Zmiany w obowiązujących ”rze”isach 

§ 4. W uchwale Nr XIV/123/03 Rady Miasta 

Sanoka z dnia 15.07.2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego czę`ć dzielnicy BJonie ”rzy  
ul. Kochanowskiego w Sanoku w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: ｭ1. Przedmiotem 
ustaleL ”lanu są: 1) teren zabudowy usJugowe– 
”oJowony czę`ciowo w obszarze zagrowonym 
”owodzią o powierzchni o—oJo 0,60 ha, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1U/ZZ, 2) teren drogi 

publicznej o ”owierzchni o—oJo 0,01 ha, oznaczony na 
rysun—u ”lanu symbolem KL.ｬ 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: ｭWyznacza się 
teren zabudowy usJugowe– ”oJowony czę`ciowo 
w obszarze zagrowonym ”owodzią, o powierzchni 
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o—oJo 0,60 ha, oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem 
1U/ZZ i w”rowadza się nastę”u–ące ustalenia 
dotyczące –ego ”rzeznaczenia oraz zasad 
zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa usJugowa, obie—ty handlowe, 

2) Ja—o uzu”eJnienie ”rzeznaczenia terenu mogą 
być realizowane: 

a) obie—ty maJe– archite—tury, 

b) zieleL urządzona, 

c) ”ar—ingi, garawe, 

d) drogi wewnętrzne, do–azdy, 

e) ciągi —omuni—ac–i ”iesze–, 

f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

3) Śo”uszcza się: 

a) ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę 
i odbudowę istnie–ące– zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) lo—alizac–ę miesz—aL w obie—tach usJugowych, 

4) Za—azu–e się: 

a) realizac–i ”rzedsięwzięć o—re`lanych –a—o 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, za wy–ąt—iem inwestyc–i celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–, 

b) realizacji stacji paliw. 

5) Ustalenia dotyczące granic i s”osobów 
zagos”odarowania terenów lub obie—tów 
”odlega–ących ochronie, ustalonych na 
”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym 

obszarów szczególnego zagrowenia ”owodzią: 

a) w oznaczonym na rysunku planu obszarze 

zagrowonym ”owodzią stanowiącym obszar 
szczególnego zagrowenia ”owodzią wyznaczony 
w oparciu o zasięg zalewu wodą  
Q1%, o—re`lony w o”racowaniu ”od nazwą 

ｭWyznaczenie obszaru bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią w zlewni Sanu, jako 

integralny element studium ochrony 

”rzeciw”owodziowe–ｬ, stanowiącym I etap 

studium ochrony przeciwpowodziowej 

w”rowadza się nastę”u–ące ustalenia: 

- do”uszcza się lo—alizac–ę zabudowy usJugowe– 
zgodnej z ”rzeznaczeniem terenu, —tóre– ”oziom 
”arteru zna–du–e się ”owywe– rzędne– wody 
Q1% wynoszące– o—oJo 288,10 m n.”.m., 

- do”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingów, do–azdów 
i ciągów —omuni—ac–i ”iesze–, 

- do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL i obie—tów 
sJuwących ochronie ”rzeciw”owodziowe–, 

- do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

- za—az ”od”iwniczania budyn—ów, 

- za—az lo—alizac–i mie–sc gromadzenia od”adów, 

- zakaz sadzenia drzew i —rzewów, 

6) Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a) ustala się na—az wizualne– izolac–i mie–sc 
gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 

b) dla dachów s”adzistych ustala się —olorysty—ę 
”o—ryć dachowych w gamie stonowanych 

odcieni brązu, czerwieni, grafitu lub w kolorze 

naturalnej ceramiki. 

7) Wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

a) realizac–a obie—tów maJe– archite—tury ”owinna 
być utrzymana w jednorodnej stylistyce, 

w szczególno`ci ”od względem —oloru 

i zastosowanych materiaJów, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę re—lam o wyso—o`ci 
nie wię—sze– niw 15 m, w czę`ci nie 
”rzeznaczone– dla ruchu ”o–azdów, 

c) za—az realizac–i obie—tów tymczasowych 
w obrębie ”rzestrzeni dostę”nych dla ruchu 
pieszego. 

8) Ustalenia dotyczące ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 2 kondygnacji nadziemnych, przy 

czym wyso—o`ć ta nie mowe ”rze—raczać 12 m, 

b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obie—tów istnie–ących i zmianie geometrii dachu 

do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
o równych formach, a w przypadku realizacji 

dachów wielos”adowych —ąt nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych nie mowe być 
wię—szy niw 35°, 

c) przy budowie nowych budyn—ów oraz ”rzy 
rozbudowie budyn—ów istnie–ących ustala się 
nie”rze—raczalną linię zabudowy, zna–du–ącą się 
w odlegJo`ci : 

- 1,5 m od linii rozgranicza–ące– z terenem KL, 

- 5 m od linii rozgranicza–ące– od strony cie—u 
zna–du–ącego się ”oza granicą o”racowania 

planu zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

d) ma—symalna wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i wynosi 
40%, 

e) minimum 15% ”owierzchni dziaJ—i musi 
stanowić teren biologicznie czynny, 
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9) Szczególne zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i ”rzeznaczone– ”od 
zabudowę ”owstaJe– w wyniku nowych 

”odziaJów geodezy–nych nie mowe być mnie–sza 
niw 600 m², 

b) szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzeznaczone– ”od 
zabudowę ”owstaJe– w wyniku nowych 

”odziaJów geodezy–nych nie mowe być mnie–sza 
niw 12 m, 

c) —ąt ”oJowenia nowo wydzielanych granic dziaJe— 
w stosunku do pasa drogowego nie powinien 

być mnie–szy niw 45º, 

d) zachowanie ”arametrów wiel—o`ciowych 
dziaJe— ”rzeznaczonych ”od zabudowę, 
powstaJych w wyni—u ”odziaJu, nie obowiązu–e 
w przypadku: 

- do—onywania ”odziaJów zgodnie z przebiegiem 

linii rozgranicza–ących ”oszczególne tereny, 

- wydzielania dopuszczonych w ”lanie dróg 
wewnętrznych oraz nieruchomo`ci ”od 
urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

e) do”uszcza się mowliwo`ć scalania dziaJe—, 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —omuni—ac–i: 

a) ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenu z drogi 

publicznej KL, 

b) nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych 

w granicach terenu, 

c) na—az realizac–i mie–sc ”osto–owych związanych 
z fun—c–ą usJugową w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
–edno mie–sce ”osto–owe na —awde 50 m² 
”owierzchni wewnętrzne– budyn—u usJugowego 
lub lo—alu uwyt—owego nie stanowiące– garawu, 
magazynu, piwnicy, poddasza, ”omieszczeL 
technicznych, gospodarczych, pomocniczych, 

”rzy czym dla ”owierzchni wewnętrzne– 
związane– z fun—c–ą usJugową mnie–sze– niw 
 50 m² równiew –est wymagane minimum –edno 
miejsce postojowe, 

d) na—az realizac–i mie–sc ”osto–owych związanych 
z funkcją miesz—aniową w ilo`ci nie mnie–sze– 
niw 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny. 

11) Ustalenia dotyczące s”osobu i terminu 

tymczasowego zagos”odarowania, urządzania 
i uwyt—owania terenów: 

a) do czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny nalewy 
uwyt—ować w sposób dotychczasowy, bez 
mowliwo`ci ”ode–mowania dziaJaL 
utrudnia–ących w”rowadzenie 
zagospodarowania zgodnego z planem. 

b) nie do”uszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym 

w ”—t. a.ｬ 

3. § 5 otrzymuje brzmienie: ｭWyznacza się 
teren drogi publicznej lokalnej, o ”owierzchni o—oJo 
0,01 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KL 

i w”rowadza się nastę”u–ące ustalenia dotyczące –ego 
przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) droga publiczna klasy lokalnej. 

2) Śo”uszcza się realizac–ę: 

a) zieleni urządzone–, 

b) miejsc postojowych, 

c) `ciewe— rowerowych, 

d) ciągów —omuni—ac–i ”iesze–, 

e) ”rzystan—ów, 

f) sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej. 

3) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

b) szero—o`ć fragmentu ”asa drogowego 
zna–du–ącego się w granicach opracowania 

planu wynosi 4 m, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu 

1U/ZZ jest ustalona w odlegJo`ci 1,5 m od linii 
rozgranicza–ące– z terenem KL, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. 

4) Wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 

a) do”uszcza się lo—alizac–ę re—lam o wyso—o`ci 
nie wię—sze– niw 15 m, w czę`ci nie 
”rzeznaczone– dla ruchu ”o–azdów, 

5) Ustalenia dotyczące s”osobu i terminu 

tymczasowego zagos”odarowania, urządzania 
i uwyt—owania terenów: 

a) do czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny nalewy 
uwyt—ować w s”osób dotychczasowy, bez 
mowliwo`ci ”ode–mowania dziaJaL 
utrudnia–ących w”rowadzenie 
zagospodarowania zgodnego z planem. 

b) nie do”uszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym 

w ”—t. a.ｬ 

4. § 6 otrzymuje brzmienie: ｭ1. Ustala się 
nastę”u–ące zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1) istnie–ąca i ”ro–e—towana dziaJalno`ć nie mowe 

”owodować ”rze—roczeL standardów –a—o`ci 
`rodowis—a ”oza granicami terenu, do —tórego 
”rowadzący dziaJalno`ć ”osiada tytuJ ”rawny, 

2) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-

`cie—owe– ”owodu–ące– zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
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3) nalewy za”ewnić oczyszczanie wód 
odprowadzanych do odbiornika, 

4) dla terenu oznaczonego symbolem 1U/ZZ 

do”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowis—u 
ustala się –a— dla terenów ”rzeznaczonych na 
cele mieszkaniowo-usJugowe, 

5) w za—resie gos”odar—i od”adami ustala się 
gromadzenie od”adów —omunalnych 
w szczelnych ”o–emni—ach na wJasne– dziaJce 
i usuwanie zgodnie z zasadami obowiązu–ącymi 
na terenie Miasta Sano—a.ｬ 

5. § 7 otrzymuje brzmienie: ｭ1. Ustala się 
nastę”u–ące zasady modernizac–i, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustalenia ogólne: 

a) ustala się mowliwo`ć budowy ”rzyJączy, sieci, 
urządzeL i obie—tów infrastru—tury techniczne– 
niezbędnych dla obsJugi terenów ob–ętych 
planem, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastru—tury 
technicznej nie związanych z obsJugą terenów 
ob–ętych ”lanem, wyJącznie w przypadku, gdy 

nie ograniczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ustaleniami planu, 

2) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 

w wodę: 

a) ustala się zao”atrzenie w wodę wszyst—ich 
odbiorców z sieci wodociągowe– zna–du–ące– się 
w obszarze ob–ętym ”lanem lub ”oza tym 
obszarem, ”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
wodociągowe– o ”rze—ro–u nie mnie–szym niw 
Ø40 mm, 

b) w bilansach za”otrzebowania na wodę oraz 
”rzy realizac–i sieci nalewy uwzględnić ”otrzeby 
związane z ochroną ”rzeciw”owarową. 

3) ustalenia w za—resie od”rowadzania `cie—ów 
komunalnych: 

a) ustala się od”rowadzanie `cie—ów —omunalnych 
do —ole—torów sieci —analizac–i sanitarne– 
zna–du–ące– się w obszarze ob–ętym ”lanem lub 
poza tym obszarem, z odprowadzeniem 

`cie—ów do oczyszczalni `cie—ów, 
zlo—alizowane– ”oza obszarem ob–ętym ”lanem, 
”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
kanalizacyjnej o ”rze—ro–u nie mnie–szym niw 
Ø160 mm dla —analizac–i grawitacy–ne– lub  
Ø 63 mm dla —analizac–i tJocznej, 

4) ustalenia w za—resie od”rowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

a) ustala się u–mowanie caJo`ci wód o”adowych 
i roztopowych z powierzchni terenu o trwaJe– 
nawierzchni w system kanalizacji deszczowej 

o `rednicach —anaJów nie mnie–szych niw  
Ø160 mm, zaopatrzony w urządzenia 
oczyszcza–ące `cie—i ”rzed od”rowadzeniem do 
odbiornika, 

b) system —analizac–i deszczowe– nalewy 
wy”osawyć w urządzenia zabez”iecza–ące 
odbiornik przed skutkami uwolnienia substancji 

niebezpiecznych w wyniku awarii i wy”ad—ów. 

5) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
ele—tryczną: 

a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istnie–ącego 
u—Jadu sieci ele—troenergetycznych `redniego 
na”ięcia oraz sieci ele—troenergetycznych 
nis—iego na”ięcia zasilanych ze stac–i 
transformatorowych znajdu–ących się ”oza 
granicą obszaru ob–ętego ”lanem, 

b) w granicach obszaru ob–ętego ”lanem ustala się 
mowliwo`ć budowy nowych stac–i 
transformatorowych i sieci 

ele—troenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia, 

c) ustala się ”rzy–ęcie zasady budowy nowych 
sieci ele—troenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia oraz rozbudowy i przebudowy 

istnie–ących sieci `redniego i nis—iego na”ięcia 
w systemie ziemnym kablowym, 

d) ”rzy zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące 
z przebiegu istnie–ące– infrastru—tury 
elektroenergetycznej, 

e) w ”rzy”ad—u wystą”ienia —oliz–i 
”ro–e—towanych obie—tów z istnie–ącymi 
sieciami ele—troenergetycznymi nalewy sieci te 
”rzystosować do nowych warun—ów ”racy. 

6) ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych: 

a) ustala się zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej 

nis—iego lub `redniego ci`nienia zna–du–ące– się 
”oza granicą obszaru ob–ętego ”lanem, ”o”rzez 
”rzyJącza lub budowę sieci gazowe– o przekroju 

nie mnie–szym niw Ø25 mm, 

7) ustalenia w odniesieniu do sieci 

teletechnicznych: 

a) ustala się utrzymanie istnie–ącego u—Jadu sieci 
oraz urządzeL teletechnicznych oraz –ego 
rozbudowę, 

b) ustala się ”rzy–ęcie zasady ”odziemnego 
kablowania nowo realizowanych oraz 

przebudowywanych i rozbudowywanych sieci 

teletechnicznych, 

8) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 

w energię cie”lną: 

a) ustala się ogrzewanie budyn—ów ”o”rzez 
”rzyJączenie do istnie–ące– sieci cie”lne– lub 
”o”rzez indywidualne uródJa cie”Ja 
z zastosowaniem e—ologicznych no`ni—ów 
energii, wy—orzystu–ących n”.: ole– o”aJowy, 
energię ele—tryczną, ”aliwo gazowe 
i odnawialne uródJa energii (—ole—tory sJoneczne 
i ”om”y cie”Ja).ｬ 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 184  - 15407 -  Poz. 2747 
 

6. § 8 otrzymuje brzmienie: ｭŚla terenów 
ob–ętych ”lanem ustala się 10% staw—ę sJuwącą 
naliczeniu o”Jaty, związane– ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem ”lanu.ｬ 

7. Na zaJączniku do uchwaJy Nr XIVłń23łŃ3 
Rady Miasta Sanoka z dnia 15.07.2003 r. wprowadza 

się zmiany zgodnie z ｭOznaczeniami zmiany ”lanuｬŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 5. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i publikacji 

na stronie internetowe– Urzędu Miasta Sano—a. 

§ 6. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Wice”rzewodniczący 

Rady Miasta 

 

Tomasz ŚaLczyszyn 
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