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UCHWAIA NR IXł85łłńń 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

 z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

  
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego nr ńł2ŃŃ9 miasta Dębica, 
obszaru ”oJowonego ”omiędzy ulŁ Strums—iego i ulŁ Ko`ciusz—i w Dębicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 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 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

Śębica, uchwalonego UchwaJą Rady Miejskiej  
Nr XLI/320/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. z ”óunŁ zmŁ, 
Rada Miejska w Śębicy uchwala co nastę”uje:  

RozdziaJ ń 

Ustalenia w”rowadza–ące 

§ 1. ńŁ Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta 

Śębica, obszaru ”oJowonego ”omiędzy ulŁ Strumskiego 
i ulŁ Ko`ciuszki w Śębicy, zwany dalej ”lanemŁ 2Ł Plan 
obejmuje teren ”oJowony w Śębicy, ”omiędzy ulicami: 
Strumskiego, veromskiego, Ko`ciuszki i GJowackiego, 
o ”owierzchni 2,64 haŁ 3Ł źaJącznikami do niniejszej 

uchwaJy są: ń) źaJącznik Nr ń stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy ｦ rysunek planu w skali  

1:1000 obowiązujący w zakresie: a) granic obszaru 

objętego ”lanem, b) linii rozgraniczających tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowaniu, c) przeznaczenia terenu wg 

symboli podanych w § 5-7, d) nieprzekraczalnych linii 

zabudowy, e) stref lokalizacji miejsc postojowych;  

2) źaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 4. Na 

ustalenia planu zapisane w formie niniejszej uchwaJy 
skJadają się: ń) RozdziaJ IŁ Ustalenia w”rowadzające; 
2) RozdziaJ IIŁ Ustalenia ogólne; 3) RozdziaJ IIIŁ 
Ustalenia szczegóJowe; 4) RozdziaJ IVŁ Ustalenia 
koLcoweŁ 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) podstawowym przeznaczeniu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalony w ”lanie s”osób zagos”odarowania 
terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi, któremu winny być 
”od”orządkowane inne s”osoby zagos”odarowania 
okre`lone jako do”uszczone, uzu”eJniające 
i wzbogacające ”odstawowy s”osób uwytkowaniaŁ 
W ”rzeznaczeniu ”odstawowym mieszczą się równiew 
towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:  

a) zieleL urządzona, niezbędna do za”ewnienia 
wJa`ciwego ”rocentowego wskaunika ”owierzchni 
biologicznie czynnej, b) urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsJugi 
terenu; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 
i o”isaną w tek`cie, okre`lającą do”uszczalne zbliwenie 
elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, 
z do”uszczeniem wysunięcia ”rzed wyznaczoną linię: 
schodów, ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym 

elementy te nie mogą ”omniejszać tej odlegJo`ci 
o więcej niw 2,Ń m; 3) wskauniku zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rocentowy udziaJ ”owierzchni 
zabudowy do ”owierzchni dziaJki; 4) usJugi 
komercyjne ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć 
nastawioną na ”ozyskiwanie korzy`ci finansowych, 
realizowaną ”oza sektorem ”ublicznym; 5) ”rzestrzeni 
ogólnodostę”nej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rzestrzeL 
otwartą w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

miasta, do której niezalewnie od formy wJasno`ci 
”owinien być zagwarantowany dostę” dla wszystkich, 
sJuwącej za miejsce s”otkaL, koncentracji wycia 
s”oJecznego; 6) zieleni urządzonej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć urządzone i utrzymywane zes”oJy drzew, 
krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), 

w tym zieleni w pasach drogowych ｦ realizowane wg 

projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania 

terenu inwestycji jako czę`ć skJadowa ”rojektu 
budowlanego, a takwe ”ublicznie dostę”ne zes”oJy 
zieleni zagospodarowane w s”osób kom”leksowy;  
7) dojazdach niewydzielonych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 
Rysunku ”lanu istniejące i projektowane dojazdy, 

za”ewniające obsJugę terenów ”rzez dostę” do dróg 
publicznych; 8) imprezy sezonowe ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wydarzenia kulturalne, organizowane 

cyklicznie, wykorzystywane do promocji miasta, 

”roduktów regionalnych it”Ł; 9) akcent 
architektoniczny ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obiekt lub 
element konstrukcyjny, który koncentruje uwagę 
obserwatorów w pewnym obszarze; zadaniem 

akcentu architektonicznego jest uJatwienie orientacji 
w terenie, ”eJnienie funkcji Jatwo za”amiętywanych 
symboliŁ 2Ł PozostaJe okre`lenia uwyte w uchwale 

nalewy rozumieć zgodnie z ich definicjami okre`lonymi 
”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 3. Ustala się nastę”ujące symbole dla 
okre`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów:  
1) U ｦ teren zabudowy usJugowej; 2) US ｦ teren 

usJug s”ortu i rekreacji; 3) ZP ｦ teren zieleni 

urządzonejŁ 2Ł Kawdy teren o równym ”rzeznaczeniu 
lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na 

rysunku planu oraz w tek`cie niniejszej UchwaJy 
wyrówniono symbolem literowo-cyfrowym np.  

U.1, gdzie: 1) symbol literowy ｦ oznacza podstawowe 

przeznaczenie terenu; 2) symbol cyfrowy ｦ oznacza 
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kolejny numer ”orządkowy terenu wyrówniający go 
s”o`ród ”ozostaJych terenówŁ 3Ł Kawdy teren 
o równym ”rzeznaczeniu lub s”osobie 
zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu 

zostaJ ograniczony linią rozgraniczającą w osi jej 

oznaczenia graficznego. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 

”rzestrzennego: ń) zabudowę ksztaJtować 
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu 

i otaczającego zainwestowania w celu harmonijnego 

wkom”onowania nowych elementów 
zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając 
uksztaJtowanie i ”oJowenie terenu, jego widoczno`ć na 
i z terenów, wytworzenie atrakcyjnej ”rzestrzeni, 
za”ewnienia funkcjonalno`ci i estetyki; 2) chronić 
walory widokowe krajobrazu parkowego, poprzez 

wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej 

trwale związanej z gruntem - ”oza istniejącymi 
i proponowanymi terenami usJug; 3) nalewy zachować 
i wyeks”onować o` widokową zaznaczoną na 
Rysunku ”lanu ”o”rzez realizację ciągu ”ieszo-

rowerowego; 4) zabrania się realizacji reklam na 
elewacjach budynków usJugowych oraz w obszarze 

zieleni urządzonej za wyjątkiem szyldów i tablic 

informacyjnych o wymiarach do 1 m2; 5) dopuszcza 

się lokalizację akcentów architektonicznych ”rzy 
wej`ciach do ”arkuŁ 2Ł źasady ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) na obszarze 

objętym ”lanem, ”rzy zagos”odarowaniu terenów 
zachować warunki wynikające z ”oJowenia obszaru 
opracowania w obszarze GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych Nr 425, w tym zakaz wprowadzania 

nieczyszczonych `cieków do ziemi oraz obowiązek 
”odJączenia obiektów do istniejącej kanalizacji;  
2) zachować do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowisku: a) dla terenów oznaczonych na 
Rysunku planu symbolem U - jak dla terenów ”od cele 
mieszkaniowo-usJugowe, b) w przypadku realizacji 

w terenie U usJug o`wiaty ｦ jak dla terenów ”od 
budynki związane ze staJym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i mJodziewy; 3) zachować ”owierzchnię 
biologicznie czynną zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi dla wydzielonych kategorii terenów;  
4) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowiskoŁ 3Ł źasady i warunki 

scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci w obszarze objętym 
”lanem: ń) nie okre`la się terenów wymagających 
”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJu nieruchomo`ci 
w rozumieniu ”rze”isów o gospodarce 

nieruchomo`ciami; 2) w terenach zabudowy 

usJugowej ustala się: a) minimalną wielko`ć 
nowowydzielanych dziaJek budowlanych: - w terenach 

oznaczonych na Rysunku planu symbolami U.1 i U.2 ｦ 

1300 m2, - w terenach oznaczonych na Rysunku 

planu symbolem US.1 ｦ 1500 m2, b) minimalne 

szeroko`ci frontów nowych dziaJek ｦ w terenach 

oznaczonych na Rysunku planu symbolami U.1 i U.2 ｦ 

30 m, c) ustalenia lit. a i b nie dotyczą dziaJek 
wyznaczanych ”od dojazdy, urządzenia infrastruktury 
technicznej; 3) do”uszcza się zmniejszenie wwŁ 
wielko`ci dziaJek jedynie w przypadku, gdy do 

osiągnięcia minimalnej ”owierzchni okre`lonej w planie 

dla poszczególnych terenów ”rzeznaczonych ”od 

inwestycję, brakuje nie więcej niw ńŃ%; 4) zachować 
kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do  

pasa drogowego w ”rzedziale 6Ń°-9°Ł  
4. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  

oraz zagos”odarowania terenu: ń) zachować 
nie”rzekraczalne linie zabudowy od dróg ”ublicznych 
okre`lone na Rysunku ”lanu; 2) wysoko`ć budynków 
zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 3) wskaunik 
zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi;  
4) inwestycje realizować ”rojektując ”ro”orcjonalną 
liczbę miejsc ”arkingowych: a) dla obiektów 
usJugowych ｦ 1 miejsce na 30 m2 powierzchni 

uwytkowej, b) dla usJug s”ortu i rekreacji ｦ 10 miejsc 

na 3Ń uwytkowników; 5) ustala się w zakresie 

architektury: a) geometria dachów ｦ stosować dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym 

kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachu 25°÷45°; 

do”uszcza się kontynuację istniejącej formy dachu 
w przypadku rozbudowy budynku lub nadbudowy jego 

czę`ci, b) ”okrycie dachu ｦ stosować dachówki lub 
inne materiaJy i elementy o fakturze dachówek, 
w kolorach czerwieni lub brązu, c) do`wietlenie 
budynku ｦ mowliwo`ć stosowania okien ”oJaciowych 
lub lukarn, w przypadku lukarn wymagana jedna forma 

nawiązująca do ”odstawowej formy dachu, w obrębie 
bryJy budynku, d) `ciany budynków ｦ stosować 
kolorystykę w odcieniach barw pastelowych, bieli 

i szaro`ci; zakaz stosowania okJadzin ty”u siding, 
blacha trapezowa, e) ogrodzenia ｦ stosować awurowe 
na caJej jego wysoko`ci; obowiązuje zakaz stosowania 

prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych od strony dróg 
”ublicznych, f) ”owywsze ustalenia z zakresu 

architektury odnoszą się do wszystkich 
noworealizowanych i ”rzebudowywanych obiektów na 
obszarze ”lanu, chyba we ustalenia szczegóJowe 
stanowią inaczejŁ 5Ł Wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ogólnodostę”nej:  
ń) wyznacza się obszary ”rzestrzeni ogólnodostę”nej 
obejmujące: a) zes”oJy usJug w ramach terenów  
U.1, U.2 i USŁń, b) zieleL urządzoną w terenie  

ZP.1; 2) w ”rzestrzeni ogólnodostę”nej, o której 
mowa w ”ktŁ ń, nalewy za”ewnić dostę” osobom 
nie”eJnos”rawnym do: a) ciągów ”ieszych, ”arkingów, 
”laców, b) obiektów usJugowych; 3) w przestrzeni 

ogólnodostę”nej ustala się nastę”ujące zasady 

zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników 
reklamowych za wyjątkiem elementów maJej 
architektury, b) zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z zastrzeweniem do”uszczenia 
lokalizacji kiosków z ”rasą oraz obiektów, o których 
mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, c) nakaz ujednolicenia 

kolorystyki i detali elementów uwytkowych w ramach 

inwestycji, w szczególno`ci lam” o`wietleniowych, 
sJu”ów ogJoszeniowych, Jawek, elementów 
dekoracyjnych i uwytkowych dla aranwacji 
sezonowych, koszy na `mieci, elementów 
zagospodarowania terenu (chodniki, ”osadzki ”laców), 
wydzielonych ciągów ”ieszych, ”ieszo-rowerowych 

i pieszo-jezdnychŁ 6Ł Ustala się zasady rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji: ń) obsJuga 
komunikacyjna bez”o`rednio z dróg ”ublicznych ｦ  

ul. Strumskiego i ulŁ veromskiego oraz 
z niewydzielonych dojazdów, z uwzględnieniem 
ochrony ”rzeciw”owarowej; 2) miejsca ”arkingowe 
i postojowe dla projektowanych inwestycji 

w wymaganej ilo`ci, okre`lonej w ust. 4 ”kt 4, nalewy 
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realizować w ramach dziaJki budowlanej, na której 

realizowana jest inwestycja; w terenach U.1 i U.2 

mowliwo`ć urządzania miejsc ”arkingowych w pasie 

”omiędzy liniami rozgraniczającymi drogi 
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, natomiast dla 

terenów USŁń i ZP. 1 mowliwo`ć urządzania miejsc 
postojowych wzdJuw ciągów ”ieszo-jezdnych oraz 

w strefie dojazdu i lokalizacji miejsc postojowych, 

wskazanej na Rysunku ”lanuŁ 7Ł Ustala się zasady 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 1) w zakresie gospodarki odpadami ustala 

się nakaz ”rowadzenia gospodarki odpadami zgodnie 

z ”rze”isami ”rawa miejscowego obowiązującego 
w mie`cie Śębica; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę 
ustala się: a) zao”atrzenie w wodę z wodociągu 
miejskiego, b) obowiązek ”odJączenia do istniejącej 
sieci wodociągowej - doprowadzenie wody w obszar 

objęty ”lanem ”o”rzez istniejące sieci  
Ø2ŃŃ w ulŁ GJowackiego i ØńŃŃ w ul. Strumskiego;  

3) w zakresie gospodarki `ciekowej ustala się:  
a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do istniejącej 
oczyszczalni `cieków w Śębicy, ”o”rzez istniejącą 

sieć kanalizacji rozdzielczej Ø3ŃŃ w ulŁ GJowackiego, 
b) obowiązek ”odJączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej; 4) w zakresie od”rowadzania wód 
o”adowych ustala się: a) od”rowadzenie wód 
o”adowych do istniejącej kanalizacji deszczowej 
”o”rzez istniejące sieci Ø4ŃŃ w ulŁ GJowackiego 
i Ø3ŃŃ w ul. Strumskiego, w s”osób za”ewniający 
”eJną ochronę ”rzed ”rzenikaniem zanieczyszczeL do 
wód i gleby, b) zakaz zrzutu nieoczyszczonych 

`cieków do wód i gleby; 5) w zakresie zaopatrzenia 

w gaz ｦ ”o”rzez istniejący i planowany system 

gazowej sieci dystrybucyjnej; 6) w zakresie 

infrastruktury energetycznej ustala się: a) zao”atrzenie 
w energię elektryczną ”o”rzez istniejący ukJad sieci 
i urządzeL elektroenergetycznych na ”oziomie 
`rednich na”ięć lub jego rozbudowę, b) mowliwo`ć 
lokalizacji stacji transformatorowych SN/NN i linii 

zasilających SN ”rzy s”eJnieniu warunku, we nie będą 
one naruszaJy ”ozostaJych ustaleL ”lanu;  
7) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ｦ ogrzewanie 

w oparciu o zbiorcze i indywidualne rozwiązania, ”rzy 
zastosowaniu paliw-mediów ”rzyjaznych `rodowisku, 
nie ”owodujących ”rzekroczenia do”uszczalnych norm 
zanieczyszczeL ”owietrza; 8) w zakresie infrastruktury 

teletechnicznej ustala się zao”atrzenie w sieć 
teletechniczną ”o”rzez wykorzystanie i rozbudowę 
istniejącej sieci; 9) w obszarze objętym o”racowaniem 
”lanu do”uszcza się zmianę ”rzebiegu, budowę, 
rozbudowę oraz ”rzebudowę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w s”osób nie kolidujący 
z innymi ustaleniami ”lanuŁ 8Ł Szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu, w tym zabudowy- uwzględnić 
ograniczenia wynikające z ”oJowenia w pasie 

technicznym od gazociągu dń5ŃŁ 9Ł Tereny objęte 
”lanem utrzymuje się w dotychczasowym 

uwytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z ”lanemŁ ńŃŁ Na ”odstawie analizy stanu istniejącego 
ustala się, we na obszarze objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego nie 

zachodzą ”rzesJanki do okre`lenia ”ozostaJych 
regulacji wymienionych w art. 15, ust 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym 

dotyczących: zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej, terenów osuwiskowych, terenów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, obszarów 
i terenów górniczych oraz terenów zamkniętychŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 5. ńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowej oznaczone na rysunku planu symbolami  

U.1 i U.2 z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od usJugi 
publiczne. 2. W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

dopuszcza się: ń) usJugi komercyjne w zakresie: 

zdrowia, edukacji, kultury, turystyki i rekreacji, 

finansów, ubez”ieczeL, administracji gos”odarczej, 
obsJugi komunikacji oraz inne usJugi komercyjne 
niezbędne do obsJugi funkcji ”odstawowej;  

2) ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej 
zabudowy przy zachowaniu zasad zagospodarowania 

terenu i ksztaJtowania zabudowy jak dla obiektów 
noworealizowanych; 3) wydzielenie funkcji 

mieszkaniowej w obiekcie usJugowym; 4) urządzenia 
terenowe: boiska, ”lace zabaw, obiekty maJej 
architektury; 5) ciągi ”ieszo-jezdne i piesze; 6) obiekty 

maJej architektury; 7) dojazdy i doj`ciaŁ  
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 

1 ustala się nastę”ujące warunki zagos”odarowania 

terenu i ksztaJtowania zabudowy: 1) maksymalny 

wskaunik zabudowy: a) 7Ń% dla terenu UŁń,  
b) 6Ń% dla terenu UŁ2; 2) wysoko`ć obiektów 
usJugowych ｦ do 15,0 m; 3) dopuszczona funkcja 

mieszkaniowa nie mowe ”rzekroczyć ńŃ% ”owierzchni 
uwytkowej obiektu lub zes”oJu obiektów na dziaJce 
budowlanej; 4) zachować ”owierzchnię terenu 
biologicznie czynną: a) minimum 2Ń% dla terenu  
U.1, b) minimum 30% dla terenu U.2; 5) dojazd  

do terenów: a) UŁń z ul. Strumskiego,  

b) U.2 z ul. Strumskiego i ulŁ veromskiego;  
6) obowiązek zabez”ieczenia miejsc parkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 4 niniejszej uchwaJyŁ  
4Ł PozostaJe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 6. ńŁ Wyznacza się teren usJug s”ortu 
i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem 

US.1 z podstawowym przeznaczeniem pod terenowe 

urządzenia s”ortowe i rekreacyjne. 2. W granicach 

terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym 

”rzeznaczeniem do”uszcza się: ń) ”rzebudowę, 
nadbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy 
socjalno-gos”odarczej do ”owierzchni caJkowitej  
200 m2, przy zachowaniu zasad zagospodarowania 

terenu i ksztaJtowania zabudowy jak dla obiektów 
noworealizowanych; 2) obiekty maJej architektury;  
3) ciągi ”ieszo-jezdne i piesze; 4) dojazdy i doj`ciaŁ 
 3. W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
ń) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 30%;  

2) wysoko`ć obiektów kubaturowych ｦ do 7 m;  

3) wysoko`ć urządzeL terenowych, trybun ｦ do 3 m; 

4) zachować minimum 5Ń% ”owierzchni terenu 

biologicznie czynnej; 5) dojazd do terenu  

z ul. Strumskiego, poprzez teren ZP.1; 6) obowiązek 
zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie  

z § 4 ust. 4 pkt 4 niniejszej uchwaJy; 7) dojazdy 
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i miejsca ”arkingowe realizować w strefie lokalizacji 

dojazdu i miejsc postojowych, wskazanej na Rysunku 

”lanuŁ 4Ł PozostaJe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 7. ńŁ Wyznacza się teren zieleni urządzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.1 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od zieleL ”ubliczną 
ogólnodostę”nąŁ 2Ł W granicach terenu 

wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym 

przeznaczeniem do”uszcza się: ń) obiekty maJej 
architektury; 2) ”lace zabaw; 3) ciągi ”ieszo-jezdne, 

pieszo-rowerowe i ”iesze; 4) terenowe urządzenia 
sportowe i rekreacyjne; 5) lokalizację tymczasowych 
obiektów związanych z organizacją im”rez 
sezonowych na czas ich trwania; 6) lokalizację 
akcentów architektonicznych ”rzy wej`ciach do ”arkuŁ 
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala 

się nastę”ujące warunki zagospodarowania terenu:  

ń) obowiązek urządzenia ogólnodostę”nych miejsc 

wy”oczynku (Jawki, chodniki, o`wietlenie it”Ł);  
2) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale 

związanej z gruntem; 3) zachować minimum  
80% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

4) utrzymać ciągi ”iesze na kierunkach wskazanych na 

Rysunku ”lanu; 5) zachować o` widokową wzdJuw 
ciągu ”ieszego od ulŁ Strumskiego w kierunku placu 

Solidarno`ci; 6) zachować istniejący sz”aler drzew 
w ”obliwu ulŁ Strumskiego - wzdJuw terenu UŁ2;  
7) realizować miejsca ”arkingowe wzdJuw ciągów 

pieszo-jezdnych w strefie lokalizacji dojazdu i miejsc 

postojowych, wskazanej na Rysunku planu.  

4. PozostaJe zasady jak w § 4 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia —oLcowe 

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się jednorazową o”Jatę w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci: ń) dla terenów o symbolach U.1, U.2 

i US.1 - 5%; 2) dla terenu o symbolu US.1 - 5%;  

3) dla terenu o symbolu ZP.1 - 1%. 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta ŚębicyŁ 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Dębicy 

 

Stefan Bieszczad 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr IXł85łńń 

Rady Miejskiej w Śębicy  
z dnia 08 kwietnia 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych w ”lanie inwestyc–i, z za—resu infrastru—tury 
techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, wynikające z ustaleL ”lanu, tjŁ: 
dojazd do terenu s”ortu i rekreacji, ”arkingi, ciągi 
piesze i pieszo ｦ jezdne, obiekty maJej architektury, 

urządzenia terenowe, ”odziaJ nieruchomo`ci, 
realizowane będą ze `rodków Unii śuro”ejskiej, 
krajowych `rodków ”ublicznych, w tym: funduszy 
strukturalnych, ochrony `rodowiska oraz `rodków 
gminnych. 

Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  

U. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ), ”rzy czym 
wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Gminy 
Miasta Śębica ustala się w uchwale budwetowejŁ 
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UCHWAIA NR IXł86łńń 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

 z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

  
w sprawie w s”rawie ｬMie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

NR ńł2ŃŃ6 MIASTA DĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica IŁ w Dębicy 

 
ŚziaJając 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 zmŁ), artŁ 2Ń Ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), 
Rada Miejska w Śębicy:  

§ 1. ńŁ ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NR ńł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie 
osiedla Wolica I. z ustaleniami Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania przestrzennego Miasta 

Śębica, ”rzyjętego UchwaJą Nr XLIł32Ńł98 Rady 
Miejskiej w Śębicy dnia ń6 czerwca ń998rŁ z ”óunŁ 
zmianŁ, 2Ł ”o rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia 

uwag zgJoszonych do ”rojektu ”lanu, 3Ł ”o 
rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy; 
uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego NR ńł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar 
w obrębie osiedla Wolica IŁ, zwany dalej ”lanemŁ 

DźIAI I 

- PRźEPISY OGÓLNE 

RozdziaJ ń 

USTALENIA PORźĄDKOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I źAKRśS UCHWAIY ńŁ Plan 
NR ńł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie 

osiedla Wolica I., obejmuje teren w mie`cie Śębica 
o ”owierzchni okŁ ń2,9ń ha, którego granice 
oznaczone są na rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik 
Nr 1 do niniejszej UchwaJyŁ 2Ł Miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego NR 1/2006 

MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica IŁ, 
skJada się z tekstu ”lanu stanowiącego tre`ć niniejszej 
UchwaJy oraz zaJącznika Nr ń - Rysunek planu 

s”orządzony na ma”ie zasadniczej w skali 1:1000.  

3Ł źaJączniki do UchwaJy stanowią: ń) źaJącznik  
Nr 2 ｦ Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do ”rojektu ”lanu; 2) źaJącznik Nr 3 ｦ 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 3. OBJA_NIśNIA UvYTYCH 
W USTALśNIACH PLANU OKRś_LśK ńŁ Ilekroć 
w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terenie - 

nalewy ”rzez to rozumieć obszar wydzielony liniami 

rozgraniczającymi, o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania, jeweli z tre`ci 
niniejszej uchwaJy nie wynika inaczej; 2) terenie 
inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć obszar jednej lub 
kilku dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ci zawierający 
się w terenie przeznaczonym do zainwestowania, 

ograniczonym na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi; 3) ”rzeznaczeniu podstawowym - 

nalewy ”rzez to rozumieć ”lanowany rodzaj 
przeznaczenia terenu inwestycji (obejmujący jedną, 
kilka dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ć), zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi, który zajmuje nie mniej 


