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UCHWAIA NR VIł37ł2Ńńń 

RADY GMINY SANOK 

 z dnia 25 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Pisarowce 7 " w gminie Sanok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ  
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ ) oraz  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 

z ”óunŁ zmŁ) i po stwierdzeniu zgodno`ci ze " Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 

Przestrzennego Gminy Sanok" uchwalonym UchwaJą 
Rady Gminy w Sanoku Nr XXXV/227/98 z dnia  

16 czerwca 1998 r. z ”óunŁ zmŁ 

Rada Gminy w Sanoku uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1Ł Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego "Pisarowce 7 " 

w gminie Sanok, w miejscowo`ci Pisarowce, zwany 
dalej planem.  

2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 

13,82 ha, ”oJowony w miejscowo`ci Pisarowce, 
znajdujący się na ”oJudnie od drogi krajowej nr 28 
relacji Zator - Przemy`l obejmujący tereny 
w odlegJo`ci 150 m od granic cmentarza.  

3Ł Plan skJada się z tekstu ”lanu stanowiącego 
tre`ć niniejszej UchwaJy oraz źaJącznika Nr 1 - 

stanowiącego jego integralną czę`ć - rysunku planu 

w skali 1:1000 i zaJącznika Nr 2 - stanowiącego 
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ  

4. Tereny o równy ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania oznaczone są na rysunku 
”lanu symbolami literowymi od”owiadającymi ich 
funkcji ustanowionej prze”isami uchwaJyŁ  

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 
rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu 
i równych zasadach zagos”odarowania, 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, strefy ochrony 

konserwatorskiej oraz symboli literowych są 
obowiązującymi ustaleniami ”lanuŁ  

6Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
”rzeznaczenia terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1 MN i 2 MN; 

2) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone na 

rysunku planu symbolami : 1 U i 2 U; 

3) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 

planu symbolami : 1 KD - D, 1 KDW,1KPJ, 

2 KPJ, 3 KPJ i 1KP; 

4) tereny cmentarza czynnego - oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1 ZCC i 2 ZCC; 

5) tereny cmentarza - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1 ZC, 2 ZC, 3 ZC i 4 ZC; 

6) tereny zieleni urządzonej - oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1 ZP i 2 ZP; 

7) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1R, 2R, 3R i 4R. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia obowiązu–ące na caJym 

obszarze ob–ętym planem  

§ 2. 1. Przy reaizacji inwestycji na obszarze 

”lanu nalewy uwzględnić warunki wynikające 
z ”rzebiegu ciągów sieci infrastruktury technicznej 

między innymi z ”rzebiegu linii `rednich (15 kV) 
i wysokich na”ięć (110 KV); do”uszcza się mowliwo`ć 
skablowania linii napowietrznych. W strefie linii 

elektroenegetycznych `redniego i wysokiego na”ięcia 
zakazuje się lokalizacji zieleni wysokiej.  

2Ł GJówne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, niezbędne do obsJugi obszru objętego 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 54  - 5264 -  Poz. 1059 
 

”lanem ”rowadzić w liniach rozgraniczających dróg 
i parking, w ”rzy”adku braku mowliwo`ci takiej 
realizacji inwestycji, dopuszcza przebieg sieci 

i lokalizację urządzeL w terenach wyznaczonych 

w planie pod inne zainwestowanie.  

§ 3. 1Ł źasady zagos”odarowania wynikające 
z ”otrzeby ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury ws”óJczesnej:  

1) ustala się ochronę konserwatorską terenów 
o udokumentowanych warto`ciach kulturowych 
tjŁ istniejącego stanowiska archelogicznego;  

2) zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć 
emitujących haJas ”rzekraczający warto`ci 
do”uszczalne oraz mogących ”owodować staJe 
lub okresowe uciąwliwo`ci dla funkcji terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 MN i 2 MN - jako terenów ”rzeznaczonych 

”od zabudowę mieszkaniową;  

3) zakazuje się realizacji nowych obiektów 
zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko 
(za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej);  

4) zakazuje się realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na obszar Natura 2000, 
nie związanych bez”o`rednio z ochroną tego 
obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony (za 

wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej ).  

§ 4. 1Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się 
zaopatrzenie w wodę do celów bytowo - 

gospodarczych z wodociągu zbiorczego lub 
indywidualnych studni kopalnych i gJębinowych 
spoza strefy 150 m od granic cmentarza; 

do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
istniejących wodociągów oraz realizację 
nowych o ”rzekroju nie mniejszym niw Ø 125 ; 

2) w zakresie od”rowadzania `cieków: ustala się 
od”rowadzanie `cieków bytowych i o skJadzie 
podobnym do bytowych do publicznej 

kanalizacji zbiorczej o przekroju nie mniejszym 

niw Ø 160 , zakoLczonej oczyszczalnią `cieków 
lub tymczasowo do bezod”Jywowych 

osadników `ciekowych oraz ”rzydomowych 
oczyszczalni `cieków; 

3) w zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu 
”o”rzez infiltrację ”owierzchniową, w granicach 

wJasnej dziaJki; 

b) obowiązek ujmowania wód o”adowych 
z ”owierzchni terenów, z których s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowiska 
przyrodniczego (parkingi, drogi utwardzone, 

cmentarz) w lokalne systemy kanalizacji 

deszczowej i ich oczyszczanie przed 

wprowadzeniem do odbiornika; 

4) w zakresie elektroenergetyki: ustala się 
zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu 

o istniejącą sieć elektroenergetyczną - linie 

`rednich (15 kV) i niskich na”ięć oraz 
rozbudowaną sieć wraz z urządzeniami 
elektroenergetycznymi; 

5) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo : ”lan ustala 
zasadę zao”atrzenia z indywidualnych 

i lokalnych uródeJ na bazie rozwiązaL 
”ozwalających minimalizować " niską emisję " 
zanieczyszczeL do ”owietrza (n”Ł ”o”rzez 
preferowanie wysokosprawnych 

zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja, 
w kotJowniach lokalnych oraz indywidualnych 
systemach grzewczych); 

6) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne 

ustala się obsJugę abonentów za 
”o`rednictwem indywidualnych ”rzyJączy; 

7) w zakresie gos”odarki od”adami ustala się 
prowadzenie gospodarki odpadami 

komunalnymi zgodnie z zasadami ”rzyjętymi na 
terenie gminy Sanok. 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

poszczególnych terenów  

§ 5. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy 

mieszkaniowej i jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1 MN - o powierzchni: 0,59 ha 

 i 2 MN - o powierzchni 0,09 ha.  

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów 
ksztaJtowania zabudowy na obszarach 1MN i 2 MN:  

1) obsJuga komunikacyjna z drogi publicznej 

krajowej ”o”rzez drogę dojazdową (1 KD - D) 

i drogę wewnętrzną (1KDW ); 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej i wewnętrznej - 6,0 m; 

3) do”uszcza się lokalizację handlu i usJug jako 
budynków wolnostojących lub wbudowanych 
w budynki mieszkalne; 

4) intensywno`ć zabudowy dziaJki nie mowe 
”rzekraczać 30% jej powierzchni; 

5) udziaJ terenów biologicznie czynnych 
w granicach obszaru objętego symbolami 1 MN 

i 2 MN nie mowe być mniejszy niw 50% 
powierzchni obszaru; 

6) nowe ogrodzenie od drogi dojazdowej  

(1 KD - D) i wewnętrznej (1 KDW) lokalizować 
w minimalnej odlegJo`ci wyznaczonej linią 
rozgraniczającą drogi; 

7) obowiązek wyznaczania miejsc ”ostojowych 
dla handlu i usJug - minimalna liczba stanowisk 

postojowych 3 z uwzględnieniem miejsca 
w garawu; 
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8) ustala się maksymalną wysoko`ć (najwywszej 
kalenicy) budynków mieszkalnych i usJugowych 
- nie więcej niw 10,0 m, budynków 
gospodarczych i garawy - nie więcej niw 6,0 m; 

9) ustala się dachy - dwuspadowe, dwuspadowe 

z naczóJkami, wielo”oJaciowe o kącie 
nachylenia ”oJaci 25º - 45ºŁ 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– - oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1U - o powierzchni: 0,01 ha i 2U - o powierzchni  

0,02 ha, z przeznaczeniem pod sanitariaty 

i dziaJalno`ć handlową ( kwiaciarnia ).  

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów 
ksztaJtowania zabudowy na obszarach 1U i 2U:  

1) obsJuga komunikacyjna z drogi publicznej 

krajowej ”o”rzez drogę dojazdową (1 KD - D) 

lub drogę wewnętrzną ( 1 KDW ) i ciągi ”ieszo - 
jezdne (1 KPJ, 2 KPJ i 3 KPJ); 

2) intensywno`ć zabudowy dziaJki nie mowe 
”rzekraczać 50% jej ”owierzchni; 

3) udziaJ terenów biologicznie czynnych 
w granicach obszaru objętego symbolami 1U 
i 2U nie mowe być mniejszy niw 20% 
powierzchni obszaru; 

4) Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojace, o wysoko`ci kalenicy lub 
attyki nie przekraczającej 4,0 m nad ”oziomem 
terenu, z dachami o dowolnym ksztaJcie 
i ciemnej kolorystyce. 

5) Śo”uszcza się stosowanie dachów ”JaskichŁ 

6) źakazuje się s”rzedawy `rodków s”owywczych. 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny komunikacji 

z ”rzeznaczeniem dla dróg i parkingu.  

1) Ustala się ich nastę”ujące ”arametry techniczne 

i uwytkowe: 

a) 1 KD- D - o powierzchni: 0,38 ha - teren drogi 

publicznej, dojazdowej o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających - 10,0 m, szeroko`ci jezdni 
minimum 5,0 m; 

b) 1 KDW - o powierzchni: 0,23 ha - teren drogi 

wewnętrznej o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczajacych - 6,0 m , szeroko`ci jezdni 
minimum 4,5 m ; 

c) 1 KPJ - o powierzchni: 0,06 ha, 2KPJ - 

o powierzchni: 0,03 ha i 3 KPJ - o powierzchni: 

0,02 ha - tereny ciągów ”ieszo - jezdnych 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających -  

5,0 m; 

d) 1 KP - o powierzchni: 0,03 ha - tereny parkingu 

związanego z obsJugą cmentarzaŁ 

2Ł W liniach rozgraniczających włw dróg 
i parkingu:  

1) do”uszcza się: 

a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej poza 

pasem jezdni, bez naruszenia elementów 
technicznych dróg i bez zmniejszenia warto`ci 
uwytecznej drogi; 

b) realizację zajazdów indywidualnych 
i ”ublicznych do terenów zainwestowania; 

c) nie wydzielanie jezdni i chodnika, 

z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla 

ciągu ”ieszo - jezdnego; 

d) wytycznie `ciewek rowerowych w przypadku, 

gdy ”aramatry drogi na to ”ozwalają; 

2) zakazuje się: 

a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeL 
niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 

wyjątkiem obiektów i urządzeL Jączno`ci 
publicznej; 

b) od”rowadzania wód o”adowych z dróg 
i ”arkingów do kanalizacji deszczowej lub 
odbiornika bez wstę”nego ich ”odczyszczenia. 

§ 8. 1Ł Wyznacza się teren czynnego 

cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolami:  

1 ZCC - o powierzchni : 0,32 ha i 2 ZCC - 

o powierzchni: 0,09 ha.  

2Ł Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu:  

1) obsJuga komunikacyjna terenów drogi 
dojazdowej (1 KD - D ) i wewnętrznej (1 KDW) 

oraz ciąg ”ieszo - jezdny (1 KPJ); 

2) teren budowli nalewy zabez”ieczyć ”rzed 
niekorzystnym oddziaJywaniem ”rzedsięwzięcia 
na wody, gleby i powietrze. 

§ 9. 1. Wyznacza sie teren cmentarza 

oznaczony na rysunku planu symbolami: 1 ZC - 

o powierzchni: 0,08 ha, 2 ZC - o powierzchni 0,09 ha, 

3 ZC - o powierzchni: 0,07 ha i 4 ZC - o powierzchni: 

0,08 ha.  

2Ł Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu:  

1) obsJuga komunikacjna terenów z drogi 

dojazdowej (1 KD - D) i wewnętrznej (1 KDW) 

oraz ciąg ”ieszo jezdny ( 1 KPJ, 2 KPJ i 3 KPJ); 

2) teren budowli nalewy zabez”ieczyć ”rzed 
niekorzystnym oddziaJywaniem ”rzedsięwzięcia 
na wody, gleby i powietrze. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzone– 
- oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 ZP - 

o powierzchni: 0,01 ha i 2 ZP o powierzchni: 0,02 ha.  

2. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 do”uszcza się:  
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1) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

2) lokalizację obiektów maJej architektury; 

§ 11. 1Ł Wyznacza się tereny uwytkowane 
rolniczo oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 R - 

o powierzchni: 4,51 ha, 2 R o powierzchni: 1,13 ha, 

3 R o powierzchni: 1,84 ha i 4 R o powierzchni  

4,12 ha, bez prawa zabudowy.  

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się:  

1) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

2) lokalizację dróg i dojazdów nieutwardzonych do 
”ól i lasów oraz do urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

3Ł Na terenie okre`lonym w ust. 1 zakazuje się:  

1) zalesiania uwytków rolnych; 

2) likwidowania zadrzewieL `ród”olnych 
i ”rzydrownych, jeweli nie wynikają z potrzeby 

ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bez”ieczeLstwa ruchu drogowego; 

3) likwidowania naturalnych, maJych zbiorników 
wodnych, ciągów drenawowych oraz obszarów 
wodno - bJotnych 

RozdziaJ 4 

Ustalenia —oLcowe  

§ 12. Śo czasu ”odjęcia inwestycji 
”rojektowanych ”lanem, tereny ”oszczególne 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniuŁ  

§ 13. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 

warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30%  

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Sanok.  

§ 15. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszeniaŁ  

 

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Sanok 

 

Tomasz Lewicki 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr VIł37ł2011 

Rady Gminy Sanok 

z dnia 25 marca 2011 r. 

 

DOT. UCHWALENIA "MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PISAROWCE 7" 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzenym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ)Ł 

Rada Gminy w Sanoku rozstrzyga 

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. 

(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

§ 2. ”rzewiduje się nastę”ujące nakJady: - na 

”rzebudowę drogi ”ublicznej, dojazdowej o symbolu 

1 KD - D, o ”owierzchni okoJo 3 800m² , o wysokosci 

okoJo 532 000 zJotychŁ Iączny szacunkowy koszt 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, na obszarze planu prawdopodobnie 

osiągnie warto`ć okoJo 532 000 zJotychŁ 

§ 3. Wykazuje się od”owiedzialnego za 
wykonanie zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

Wójta Gminy Sanok. 

§ 4. Śo”uszcza się zmianę s”osobu 
finansowania wskazanych zadaL inwestycyjnych 
z innych uródeJŁ 
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UchwaJa budwetowa 

Gminy Zarzecze na 2011 rok 

NR IV/20/2011 

RADY GMINY ZARZECZE 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 
ŚziaJając na ”odstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  

pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r.  

Nr 157 poz. 1240 ) Rada Gminy Zarzecze uchwala co 

nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Okre`la się dochody budwetu gminy 
w kwocie 20Ł249Ł274,64 zJ z tego: 

- dochody biewące w kwocie 16Ł814Ł874,24 zJ 

- dochody majątkowe w kwocie 3Ł434Ł400,40 zJ 

2Ł Okre`la się wydatki budwetu gminy 
w kwocie 21.492.351,64 zJ z tego: 

- wydatki biewące w kwocie 16Ł748Ł766,24 zJ 

- wydatki majątkowe w kwocie 4Ł743Ł585,40 zJ 

3Ł Okre`la się deficyt budwetu gminy w kwocie 

1Ł243Ł077 zJ 

4Ł tródJami ”okrycia deficytu będą: 

- dJugoterminowe kredyty i ”owyczki w kwocie 

1Ł243Ł077 zJ 

5Ł Okre`la się ”rzychody budwetu w kwocie 

2Ł919Ł128 zJ z tego: 

- § 952 ｭPrzychody z zaciągniętych ”owyczek 
i kredytów na rynku krajowymｬ w kwocie 

2Ł919Ł128 zJ 

6Ł Okre`la się rozchody budwetu w kwocie 

1Ł676Ł051 zJ; z tego: 

- § 992 ｭS”Jaty otrzymanych krajowych 

kredytów i ”owyczekｬ - 1Ł151Ł972 zJ; 

- § 963 ,,S”Jaty ”owyczek otrzymanych na 
finansowanie zadaL realizowanych z udziaJem 
`rodków ”ochodzących z budwetu Unii 
Europejskiej - s”Jata otrzymanej ”owyczki na 
wy”rzedzające finansowanie zadania ”n  
,,Modernizacja Oczyszczalni _cieków 
w źarzeczuｬ w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich - 524Ł079 zJ 

§ 2. Okre`la się limity zobowiązaL z tytuJu 
zaciąganych kredytów, ”owyczek oraz emisji ”a”ierów 
warto`ciowych w kwocie 4Ł619Ł128 zJ; z tego: 

1. na finansowanie planowanego deficytu 

w kwocie 1Ł243Ł077 zJ 


