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UCHWAIA Nr LVIIł4ń8łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W LESKU 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"IUKAWICA 4" 
 

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

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ”óunŁ zmŁ) i art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz.717 z ”óunŁ zmŁ) oraz stwierdzeniu zgodno`ci ze 
Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Les—o uchwalonym UchwaJą Rady Mie–s—ie– w Lesku 

Nr XVIII/168/2000 z dnia 5 ”audzierni—a 2ŃŃŃrŁ 
 

Rada Miejska w Lesku uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ I 
Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1. ńŁ Uchwala się Mie–scowy Plan 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭIu—awica 4ｬ, 
zwany dale– ｭ”lanemｬŁ  

 

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
ń9,33ha, ”oJowony w ”oJudniowe– czę`ci wsi 
Iu—awica, ”omiędzy linią —ole–ową relac–i źagórz ｦ 

Kro`cienko, a drogami ”owiatowymi: nr 2227R źaJuw 
ｦ Lesko i nr 2266R Iu—awica ｦ Bezmiechowa.  

 

3. Plan ustala:  

 

1) zasady zagos”odarowania terenu wyni—a–ące 
z ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego;  

 

2) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci;  
 

3) parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy;  
 

4) zasady zagos”odarowania wyni—a–ące 
z ”otrzeby ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa 

—ulturowego, zabyt—ów i dóbr —ultury 
ws”óJczesne–;  

 

5) zasady rozbudowy, przebudowy i budowy 

systemów —omuni—ac–i oraz obsJugi 
—omuni—acy–ne– terenów ob–ętych ”lanem;  

 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej oraz zasady rozbudowy, 

przebudowy i budowy systemów infrastru—tury 
technicznej;  

 

7) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów i zasady 

ich zagospodarowania, wyznaczone liniami 

rozgranicza–ącymi i o—re`lone symbolami, oraz 
lokalne warunki, zasady i standardy 

—sztaJtowania zabudowy i urządzania terenów 
dla:  

 

a) terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej ｦ oznaczonych symbolami 

literowymi MN,  

 

b) terenów zabudowy miesz—aniowe– 
z do”uszczeniem usJug ｦ oznaczonych 

symbolami literowymi MN/U,  

 

c) terenu zabudowy usJugowo- handlowej ｦ 

oznaczonego symbolem literowym U/H,  

 

d) terenu zabudowy usJugowe– ｦ oznaczonego 

symbolem literowym U,  

 

e) terenu zabudowy usJug turystycznych ｦ 

oznaczonego symbolem literowym UT,  

 

f) terenu zieleni urządzone– ｦ oznaczonego 

symbolem literowym ZP,  

 

g) terenów zieleni ｦ oznaczonych symbolami 

literowymi ZI;  

 

h) terenów wód ”owierzchniowych ｦ 

oznaczonych symbolami literowymi WS;  

 

i) terenów —omuni—ac–i ｦ oznaczonych symbolami 

literowymi: KD-L, KD-W, KP-J.  

 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy –est rysune— 
planu w s—ali ń: ńŃŃŃ stanowiący zaJączni— nr ń do 

uchwaJyŁ  
 

5Ł Rozstrzyga się o sposobie:  

 

1) realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
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nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie 
z zaJączni—iem nr 2 do ninie–sze– uchwaJyŁ  
 

6Ł Rysune— ”lanu obowiązu–e w zakresie 

oznaczeL graficznych:  
 

1) granicy obszaru ob–ętego ”lanem;  

 

2) linii rozgranicza–ących tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

3) symboli literowych i cyfrowych, oznacza–ących 
przeznaczenie podstawowe i uwyt—owanie 
terenów, ”rzy czym: ”ierwsza cyfra - oznacza 

tereny o tym samym przeznaczeniu 

podstawowym dla danego symbolu literowego, 

ale równym s”osobie zagos”odarowania 
i zabudowy, symbol literowy ｦ oznacza 

przeznaczenie podstawowe terenu, druga cyfra 

ｦ oznacza —ole–ny numer ”orząd—owy danego 
terenu;  

 

4) obowiązu–ących linii zabudowy;  

 

5) nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

 

6) granicy i obszaru stanowiska archeologicznego 

ob–ętego ochroną;  
 

7) granic ”odziaJu na dziaJ—i budowlane, 
w terenach oznaczonych symbolami: 1.MN.7, 

1.MN.8, 1.MN.9, 1.ZI.3 i 2.ZI.1;  

 

8) lokalizacji stanowis— ro`lin chronionychŁ  
 

§ 2. Ile—roć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o:  

 

1. planie - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
planu, o —tórym mowa w § ń uchwaJy;  

 

2. uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
uchwaJę Rady Mie–s—ie– w Lesku;  

 

3. przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre uzna–e się za 
dominu–ące na danym terenie i —tóremu winny być 
”od”orząd—owane inne s”osoby uwyt—owania 
o—re`lone –a—o do”uszczone, uzu”eJnia–ące 
i wzbogaca–ące;  

 

4. linii rozgranicza–ące– ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć granice ”omiędzy terenami o równym 
s”osobie zagos”odarowania lub równym ”rzeznaczeniu 
podstawowym i równe– fun—c–i, ustalone ninie–szym 
planem;  

 

5Ł obowiązu–ące– linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię o—re`la–ącą usytuowanie `ciany 
frontowej budynku, z do”uszczeniem wysunięcia 
”rzed wyznaczoną linię elementów archite—tonicznych 
takich jak: schody, taras, balkon, gzyms, okap dachu 

oraz inne detale wystroju architektonicznego, przy 

czym elementy te nie mogą być wysunięte ”rzed tę 
linię o więce– niw 2,Ńm;  

 

6. nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię o—re`la–ącą do”uszczalne 
zbliwenie `ciany frontowe– budyn—u w kierunku linii 

rozgranicza–ące– teren, z do”uszczeniem wysunięcia 
przed wyznaczoną linię elementów archite—tonicznych 
takich jak: schody, taras, balkon, gzyms, okap dachu 

oraz inne detale wystroju architektonicznego, przy 

czym elementy te nie mogą być wysunięte ”rzed tę 
linię o więce– niw 2,Ńm;  

 

7Ł usJugach —omercy–nych ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć usJugi, —tórych wyrówni—iem –est ich czysto 
ryn—owy chara—ter, do —tórych zalicza–ą się mŁinŁ 
usJugi w zakresie: handlu, gastronomii, turystyki, 

komunikacji wraz z obsJugu–ącymi –e terenami;  
 

8Ł usJugach i dziaJalno`ci wytwórcze– 
o charakterze nieprodukcyjnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wszel—ą dziaJalno`ć gos”odarczą 
niezwiązaną z ”rodu—c–ą oraz magazynowaniem, 
handlem hurtowym, trwaJym s—Jadowaniem 
surowców i materiaJów masowych, za wy–ąt—iem 
dziaJalno`ci rzemie`lnicze–, chaJu”nicze–, wytwórczo`ci 
ludowej i artystyczne–, nie stwarza–ącą uciąwliwo`ci 
dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usJugowe–;  
 

9Ł uciąwliwo`ci oddziaJywania ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”onadnormatywne zanieczyszczenia 
”owietrza, wód i ziemi oraz ponadnormatywne 

oddziaJywania haJasu, sz—odliwego ”romieniowania 
i drgaL o—re`lone w ”rze”isach odrębnych;  

 

RozdziaJ II 
 Ustalenia ogólne 

 

§ 3. Zasady zagospodarowania terenu 

wyni—a–ące z ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego  

 

ńŁ W granicy obszaru ob–ętego ”lanem 
dopuszcza się lo—alizowanie:  
 

1) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

niezbędnych do obsJugi wyznaczonych w planie 

terenów oraz sieci i urządzeL nie związanych 
z zagos”odarowaniem terenów ob–ętych 
”lanem, –eweli ich ”rzebieg nie uniemowliwi 
zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w planie;  

 

2) w ”asach terenów, ”omiędzy liniami 
rozgranicza–ącymi tereny —omuni—ac–i a liniami 

zabudowy: murów o”orowych, s—ar”, 
nasy”ów, mie–sc ”osto–owych, tablic 
informacyjnych o powierzchni nie 

przekracza–ące– ń,Ńm²Ł  
 

2Ł W granicy obszaru ob–ętego ”lanem za—azu–e 
się lo—alizowania:  
 

1) ogrodzeL dziaJe— w odlegJo`ci mnie–sze– niw 
wyznaczona ”lanem linia rozgranicza–ąca drogi 
lub ciągu ”ieszo-jezdnego;  

 

2) ogrodzeL z zastosowaniem prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych i blach;  
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3) garawy i obie—tów blaszanychŁ  
 

3Ł Śla dziaJe— budowlanych ustala się:  
 

1) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i:  

 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

nie więce– niw 2Ń%,  
 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem 

usJug ｦ nie więce– niw 4Ń%;  
 

2) ”owierzchnię biologicznie czynną:  
 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

nie mnie– niw 5Ń%,  
 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem 

usJug ｦ nie mnie– niw ń5%, chyba, we ustalenia 
szczegóJowe dotyczące zagos”odarowania 
wyznaczonych terenów ustala–ą inacze–Ł  
 

§ 4. Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci  
 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1.NM.7, 1.MN.8, 1.MN.9, 1.ZI.3 i 2.ZI.1 

na—azu–e się ”odziaJ nieruchomo`ci, –a— na rysun—u 
planu.  

 

2Ł Śla terenów innych niw wymienione w ust. 

1:  

 

1) ustala się minimalne ”owierzchnie dziaJe— 
budowlanych:  

 

a) dla zabudowy –ednorodzinne– wolnosto–ące– ｦ 

0,15ha;  

 

b) dla zabudowy –ednorodzinne– bliuniacze– ｦ 

0,10ha;  

 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usJugami wbudowanymi ｦ 0,18ha;  

 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z obie—tami usJugowymi wolnosto–ącymi na 
dziaJce ｦ 0,20ha, ”rzy czym dziaJ—ę budowlaną 
mowe stanowić czę`ć terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem literowym MN, lub 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

z do”uszczeniem usJug, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem literowym MN/U oraz 

czę`ć terenu zieleni, oznaczonego na rysun—u 
planu symbolem ZI.  

 

2) ustala się szero—o`ci frontów nowych dziaJe— 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

w terenach oznaczonych symbolem MN - nie 

mnie–sze niw 24,ŃmŁ  
 

3) ustala się —ąt ”oJowenia granic wydzielanych 
dziaJe— w stosunku do pasa drogowego - 90o 

z toleranc–ą 2Ń%Ł  
 

4) do”uszcza się w terenach ustalonych w planie 

wydzielanie dziaJe— z dojazdem przeznaczonych 

”od urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej.  

 

§ 5. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy  

 

ńŁ Ustala się wyso—o`ć budyn—ów, mierzoną od 

`redniego ”oziomu ”rzed we–`ciem gJównym do 
budynku, do kalenicy:  

 

1) budyn—ów miesz—alnych, usJugowych 
i handlowych ｦ dwie kondygnacje nadziemne, 

lecz nie więce– niw ńŃ,Ńm;  
 

2) budyn—ów gos”odarczych, garawy, altan, 
oranwerii, sz—larni i innych budyn—ów 
towarzyszących zabudowie ｦ nie więce– niw 
4,5m, chyba, we ustalenia szczegóJowe dla 
terenów wyznaczonych ”lanem ustala–ą inną 
wyso—o`ćŁ  
 

2Ł Ustala się geometrię dachów, materiaJy 
wy—oLczeniowe oraz —olorysty—ę elewac–i i dachu:  

 

1) dachy ｦ dwuspadowe lub wielospadowe, 

o —ącie nachylenia ”oJaci dachu od 3Ńo do 45o;  
 

2) —alenice sytuować równolegle do dJuwszego 
boku budynku;  

 

3) ”o—rycia dachów: dachów—a, gont lub materiaJy 
imitu–ące formę i —olor tych materiaJów;  

 

4) do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez o—na 

w `cianach szczytowych, lu—arny, o—na 
dachowe;  

 

5) —olorysty—a elewac–i budyn—ów ｦ pastelowa, 

na elewac–e lub ich czę`ci stosować naturalne 
materiaJy wy—oLczeniowe (n”Ł —amieL, drewno) 
lub materiaJy imitu–ące ich formę i kolor;  

 

6) za—azu–e się stosowania dachów ”ul”itowych, 
asymetrycznych oraz o —ącie nachylenia ”oJaci 
mnie–szych niw 3Ńo, za wy–ąt—iem zadaszeL nad 
tarasami, bal—onami, schodami zewnętrznymi, 
gan—ami, wiatroJa”ami;  

 

7) za—azu–e się stosowania na `ciany elewac–i 
budyn—ów o—Jadzin ty”u: siding, blacha.  

 

§ 6. źasady zagos”odarowania wyni—a–ące 
z ”otrzeby ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu 

—ulturowego dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów 
i dóbr —ultury ws”óJczesne–  

 

ńŁ źa—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o w rozumieniu obowiązu–ących ”rze”isów, 
za wy–ąt—iem obie—tów, urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej.  

 

2Ł źa—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, dla —tórych zostanie stwierdzony 
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obowiąze— ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na 
`rodowis—o w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 

`rodowis—a, za wy–ąt—iem obie—tów, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej.  

 

3Ł źa—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na obszary Natura 
2ŃŃŃ, —tóre nie są bez”o`rednio związane z ochroną 
tego obszaru lub nie wyni—a–ą z tej ochrony, 

w rozumieniu obowiązu–ących ”rze”isówŁ  
 

4Ł źa—azu–e się lo—alizowania obie—tów 
budowlanych na obszarach wystę”owania stanowis— 
ro`lin chronionych w miejscach oznaczonych na 

rysun—u ”lanu, za wy–ąt—iem obie—tów liniowych 
napowietrznych infrastruktury technicznej.  

 

5Ł źa—azu–e się lo—alizowania obie—tów 
budowlanych w ”asie ń5,Ńm (obustronnie) od górne– 
—rawędzi s—ar”y brzegowe– ”oto—ów, za wy–ąt—iem 
sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł  

 

6Ł Ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu:  
 

a) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami literowymi MN ｦ –a— dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami literowymi MN/U, U, UT, U/H ｦ jak 

dla terenów zabudowy miesz—aniowo-

usJugowe–Ł  
 

7Ł Ustala się ochronę —onserwators—ą terenu 
o udo—umentowanych warto`ciach —ulturowych t–Ł 
stanowiska archeologicznego (AZP 114-79/35) 

ｭosadnictwo z e”o—i brązuｬ w wyznaczonym na 

rysunku planu obszarze.  

 

§ 7. Wymagania wyni—a–ące z potrzeb 

—sztaJtowania ”rzestrzeni ogólnodostę”ne–  
 

ńŁ Wyznacza się tereny ”rzestrzeni 
ogólnodostę”ne– obe–mu–ące:  
 

1) tereny zabudowy usJugowe–;  
 

2) tereny komunikacji - dróg ”ublicznych, dróg 
wewnętrznych do–azdowych i ciągów ”ieszo-

jezdnych;  

 

3) tereny zieleni urządzone–Ł  
 

2Ł Śla ”rzestrzeni ogólnodostę”ne–, o —tóre– 
mowa w ust. 1 ustala się obowiąze— za”ewnienia 
dostę”no`ci osobom nie”eJnos”rawnym do:  
 

1) terenów komunikacji i ciągów ”ieszych;  
 

2) obie—tów usJugowychŁ  
 

3Ł W ”rzestrzeni ogólnodostę”ne–, o —tóre– 
mowa w ustŁ ń, za—azu–e się lo—alizowania:  
 

1) wolnosto–ących no`ni—ów re—lamowych nie 
związanych z przeznaczeniem i uwyt—owaniem 

terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami literowymi U, U/H, UT, MN/U;  

 

2) tymczasowych obie—tów budowlanych;  
 

§ 8. Zasady rozbudowy, przebudowy i budowy 

systemów —omuni—ac–i oraz obsJugi —omuni—acy–ne– 
terenów ob–ętych ”lanem  

 

ńŁ Ustala się minimalną ilo`ć mie–sc 
posto–owych dla samochodów osobowych na 
wydzielonych dziaJ—ach budowlanych:  
 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

2 mie–sca na dziaJce, w tym jedno w garawu;  
 

2) dla dziaJalno`ci usJugowe–, handlowe– i innej 

dopuszczonej planem na terenach zabudowy 

mieszkaniowej ｦ jak w ”—t 3, lecz nie mnie– niw 
2 mie–sca na daną dziaJalno`ć;  

 

3) dla zabudowy usJugowe–, handlowe– i innej 

dopuszczonej planem:  

 

a) 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne 

w obiektach gastronomii,  

 

b) ń mie–sce na 5Ń m2 ”owierzchni uwyt—owej 

obie—tów handlowych lub usJugowych,  
 

c) 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe 

w hotelu, motelu, pensjonacie, w tym miejsca 

”osto–owe dla osób nie”eJnos”rawnychŁ  
 

§ 9. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej oraz zasady rozbudowy, przebudowy 

i budowy systemów infrastru—tury techniczne–  
 

ńŁ Przy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące z przebiegu 

istnie–ące– infrastru—tury techniczne–Ł  
 

2Ł W granicy obszaru ob–ętego ”lanem 
do”uszcza się:  
 

1) remonty, przebudowę i rozbudowę sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–;  

 

2) lokalizowanie sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej w liniach rozgranicza–ących dróg lub 
”omiędzy liniami rozgranicza–ącymi dróg, 
a liniami zabudowy od dróg ustalonych 
w planie;  

 

3) lokalizowanie sieci i ”rzyJączy infrastru—tury 
technicznej w s”osób dowolny, lecz nie 
”owodu–ący ograniczeL w zagospodarowaniu 

terenu ”od o—re`loną fun—c–ęŁ  
 

3Ł W granicy obszaru ob–ętego ”lanem, ustala 
się nastę”u–ące zasady obsJugi w zakresie 

infrastruktury technicznej:  

 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  
 

a) docelowo zaopatrzenie w wodę do celów 
bytowo-gospodarczych i ”rzeciw”owarowych 
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z magistrali wodociągowe– biegnące– wzdJuw 
ulicy Stawowej w Les—u (”un—t —oLcowy 
magistrali wodociągowe– o—Ł ń km od granicy 

obszaru ”lanu), ”o”rzez –e– rozbudowę,  
 

b) do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z u–ęć 
i wodociągów lo—alnych, w tym ze studni 

indywidualnych;  

 

2) w za—resie od”rowadzania `cie—ów:  
 

a) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
ci`nieniowe– —analizac–i sanitarnej (125PF) 

”rzebiega–ące– ”rzez obszar ob–ęty ”lanem, do 
przepompowni przy drodze powiatowej relacji 

Iu—awica ｦ Bezmiechowa (poza obszarem 

”lanu), od”rowadza–ące– `cie—i do oczyszczalni 
w Lesku,  

 

b) do czasu rozbudowy systemu kanalizacji 

sanitarne–, do”uszcza się: 
 

-  utylizac–ę `cie—ów w przydomowych 

oczyszczalniach biologicznych, 

 

-  gromadzenie `cie—ów w szczelnych 

zbiorni—ach bezod”Jywowych, na terenie 
nieruchomo`ci i wywóz zgromadzonych 
nieczysto`ci do oczyszczalni `cie—ów w Lesku;  

 

3) w zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
i roztopowych:  

 

a) od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu 
”o”rzez infiltrac–ę ”owierzchniową, w granicach 

dziaJe—, docelowo - do kanalizacji deszczowej,  

 

b) od”rowadzenie wód o”adowych z ”laców 
postojowych i ciągów –ezdnych, poprzez 

urządzenia oczyszcza–ące, do —analizac–i 
deszczowe– lub cie—ów wodnych;  

 

4) w zakresie elektroenergetyki - zaopatrzenie 

w energię ele—tryczną z sieci napowietrznej 

nis—iego lub `redniego na”ięcia (ń5—V) 
biegnących ”rzez obszar ob–ęty ”lanem, 
po”rzez sieć —ablową lub na”owietrzną nis—iego 
na”ięcia,  

 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną - na 

zasadzie indywidualnych i lo—alnych uródeJ 
w oparciu o zasilanie:  

 

a) gazem ziemnym,  

 

b) energią ele—tryczną,  
 

c) energią sJoneczną ”o”rzez baterie sJoneczne;  
 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny - z sieci 

gazowe– `rednio”ręwne– (75PF) biegnące– ”rzez 
obszar ob–ęty ”lanem ”o”rzez sieć gazociągów 
nisko- i `rednio”ręwnych;  

 

7) w za—resie za”ewnienia Jączno`ci 
telekomunikacyjnej - z istnie–ące– sieci 

teletechniczne– biegnące– ”rzez obszar ob–ęty 

planem lub z projektowanej sieci 

teletechnicznej;  

 

8) w zakresie gospodarki odpadami:  

 

a) gospodarka odpadami komunalnymi - zgodnie 

zasadami obowiązu–ącymi na terenie Gminy 
Lesko,  

 

b) gospodarka odpadami ”owstaJymi w wyniku 

dziaJalno`ci usJugowe– - zgodnie zasadami 

obowiązu–ącymi na terenie Gminy Les—o 
i zasadami o—re`lonymi w przepisach 

odrębnychŁ  
 

RozdziaJ III 
 Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 10. ńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 4,98ha, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.MN.1, 

1.MN.2, 1.MN.3, 1.MN.4, 1.MN.5, 1.MN.6, 1.MN.7, 

1.MN.8 i 1.MN.9, z podstawowym przeznaczeniem 

”od lo—alizac–ę zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej.  

 

2Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) ”rzeznaczenie nie więce– niw 3Ń% ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—u miesz—alnego lub sumy 
”owierzchni uwyt—owych budyn—ów na –edne– 
dziaJce budowlane– ”od handel, usJugi 
i dziaJalno`ć wytwórczą o charakterze 

nieprodukcyjnym;  

 

2) lokalizowanie garawy i budyn—ów 
gospodarczych o powierzchni zabudowy nie 

wię—sze– niw 5Ńm2;  
 

3) lo—alizowanie obie—tów maJe– archite—turyŁ  
 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej oraz warunki zagospodarowania 

terenów:  
 

1) obsJuga —omuni—acy–na:  
 

a) z drogi wewnętrzne– do–azdowe– ńŁKŚ-W, 

wJączone– do dróg lo—alnych: ńŁKŚ-L i 2.KD-L,  

 

b) z drogi wewnętrzne– do–azdowe– 2ŁKŚ-W,  

 

c) z ciągów ”ieszo-jezdnych 1.KP-J.1, 1.KP-J.2 

i 1.KP-J.3;  

 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

 

a) od zewnętrznych —rawędzi –ezdni dróg 
lokalnych: 1.KD-L i 2.KD-L ｦ 15,0m,  

 

b) od linii rozgranicza–ących dróg wewnętrznych 
dojazdowych 1.KD-W i 2.KD-W ｦ 8,0m,  

 

c) od linii rozgranicza–ących ciągi ”ieszo-jezdne ｦ 

6,0m;  
 



Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń5  - 1674 -  Poz. 363 

3) w granicach dziaJe— budowlanych na—azu–e się 
zapewnienie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo`ci o—re`lone– 
w § 8, ustŁ ńŁ  
 

4Ł Parametry —sztaJtowania zabudowy:  
 

1) w granicach terenu oznaczonego na rysunku 

”lanu symbolem ńŁMNŁ5, ustala się wyso—o`ci 
budyn—ów miesz—alnych i usJugowych 
ma—symalnie do 8,Ńm do —alenicy, mierząc ”rzy 
`cianie budyn—u od ”oziomu terenu w na–wywe– 
”oJowonym ”un—cie na s”ad—u;  

 

2) ”ozostaJe ”arametry, –a— w § 5 ust.1 - 2.  

 

5Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej, jak w § 9, ustŁ3Ł  
 

§ 11. ńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 1,45ha, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 2.MN.1, 

2.MN.2 i 2.MN.3, z podstawowym przeznaczeniem 

”od lo—alizac–ę zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej.  

 

2Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) ”rzeznaczenie nie więce– niw 5Ń% ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—u miesz—alnego lub sumy 
”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów na –edne– 
dziaJce budowlane– ”od handel, usJugi 
i dziaJalno`ć wytwórczą o charakterze 

nieprodukcyjnym;  

 

2) lo—alizowanie garawy i budyn—ów 
gospodarczych o powierzchni zabudowy nie 

wię—sze– niw 5Ńm2;  
 

3) lo—alizowanie obie—tów maJe– archite—turyŁ  
 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej oraz warunki zagospodarowania 

terenów:  
 

1) obsJuga —omuni—acy–na:  
 

a) z dróg wewnętrznych do–azdowych ńŁKŚ-W 

i 2.KD-W,  

 

b) z ciągu ”ieszo-jezdnego 1.KP-J.4;  

 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

 

a) od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi lo—alne– 
2.KD-L ｦ 15,0m,  

 

b) od linii rozgranicza–ących dróg wewnętrznych 
dojazdowych: 1.KD-W i 2.KD-W ｦ 8,0m,  

 

c) od linii rozgranicza–ące– ciąg ”ieszo-jezdny KP-

J.4 ｦ 6,0m;  

 

3) obowiązu–ąca linia zabudowy, dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 

2ŁMNŁń, od linii rozgranicza–ące– drogę 
wewnętrzną do–azdową 2ŁKŚ-W ｦ 8,0m;  

 

4) w granicach dziaJe— budowlanych na—azu–e się 
zapewnienie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo`ci o—re`lone– 
w § 8, ustŁ ńŁ  
 

4. Parametry —sztaJtowania zabudowy, –a— 
w § 5 ust.1 - 2.  

 

5Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej, jak w § 9 ust. 3.  

 

§ 12. ńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej z do”uszczeniem usJug o pow. 

ok. 0.81ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1.MN/U.1 i 1.MN/U.2, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug 
komercyjnych.  

 

2Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) wolnosto–ących obie—tów usJug —omercyjnych, 

—tórych ”owierzchnia zabudowy nie ”rze—roczy 
45% sumy ”owierzchni zabudowy budyn—ów 
na dziaJce budowlane–Ł  

 

2) wolnosto–ących garawy i budyn—ów 
gospodarczych o powierzchni zabudowy nie 

wię—sze– niw 5Ńm2;  
 

3) obie—tów maJe– archite—tury;  
 

4) ciągów ”ieszych oraz mie–sc ”osto–owychŁ  
 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej oraz warunki zagospodarowania 

terenów:  
 

1) obsJuga —omuni—acy–na:  
 

a) terenu 1.MN/U.1 ｦ z drogi wewnętrzne– 
dojazdowej 1.KD-W i z ciągu ”ieszo-jezdnego 

1.KP-J.1,  

 

b) terenu 1.MN/U.2 - z drogi lokalnej 2.KD-L;  

 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

 

a) od zewnętrznych —rawędzi –ezdni istnie–ących 
dróg lo—alnych: ńŁKŚ-L i 2.KDL ｦ 15,0m,  

 

b) od linii rozgranicza–ące– drogę wewnętrzną 
do–azdową ńŁKŚ-W ｦ 8,0m,  

 

c) od linii rozgranicza–ące– ciąg ”ieszo-jezdny 1.KP-

J.1 ｦ 6,0m;  

 

3) wyso—o`ć wolnosto–ących budyn—ów usJug 
—omercy–nych, mierzona od `redniego ”oziomu 
”rzed we–`ciem gJównym do budyn—u, do 
kalenicy ｦ nie więce– niw 6,Ńm;  

 



Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń5  - 1675 -  Poz. 363 

4) w granicach dziaJe— budowlanych na—azu–e się 
zapewnienie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo`ci o—re`lone– 
w § 8, ustŁ ńŁ  
 

4Ł Parametry —sztaJtowania zabudowy, –a— 
w § 5 ust. 1 - 2.  

 

5Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej, jak w § 9 ust. 3.  

 

§ 13. ńŁ Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowo-handlowej o pow. ok. 0,26ha, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 1.U/H.1, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od handel, usJugi i dziaJalno`ć 
wytwórczą o charakterze nieprodukcyjnym.  

 

2. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) funkcji mieszkaniowej w budynkach 

usJugowych, ”rzy czym fun—c–a ta nie mowe 
”rze—raczać 4Ń% ”owierzchni uwyt—owe– 
budynku;  

 

2) obie—tów towarzyszących, mŁinŁ garawy 
i budyn—ów gos”odarczych, sytuowanych 
w drugiej linii zabudowy;  

 

3) obie—tów maJe– archite—tury i zieleni urządzone– 
towarzyszące– —ubaturowym obie—tom 
usJugowym;  

 

4) ciągów ”ieszo-jezdnych oraz miejsc 

postojowych.  

 

3. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej oraz warunki zagospodarowania 

terenu:  

 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej 1.KD-L lub ciągu ”ieszo-jezdnego 

1.KP-J.1;  

 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

 

a) od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi ”ubliczne– 
1.KD-L ｦ15,0m,  

 

b) od linii rozgranicza–ące– ciąg ”ieszo ｦjezdny 

1.KP-J.1 ｦ 6,0m;  

 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna dla dziaJ—i 
budowlanej ｦ nie mnie– niw ń5%;  

 

4) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i budowlane– ｦ nie więce– niw 
50%;  

 

5) w granicach dziaJe— budowlanych na—azu–e się 
zapewnienie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo`ci o—re`lone– 
w § 8, ustŁ ńŁ  
 

4Ł Parametry —sztaJtowania zabudowy, –a— 
w § 5 ust. 1 - 2.  

 

5. Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej, jak w § 9 ust. 3.  

 

§ 14. ńŁ Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowe– o pow. ok. 0,48ha, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1.U.1, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od usJugi zdrowia, o”ie—i s”oJeczne–, 
—ultury, usJugi związane z obsJugą wy”oczyn—u 
i rekreacji (np. hotel, motel, pensjonat).  

 

2. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) usJug —omercy–nych –a—o fun—c–i uzu”eJnia–ące– 
i wzbogaca–ące– ”odstawowy s”osób 
uwyt—owania (—om”leks odnowy biologicznej, 

pomieszczenia handlowe, itp.);  

 

2) obie—tów za”lecza technicznego obsJugu–ących 
obiekty przeznaczenia podstawowego, 

sytuowanych w drugiej linii zabudowy;  

 

3) terenowych urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych, 

maJe– archite—tury oraz en—law zieleni 

urządzone–;  
 

4) ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowych;  
 

5) dróg wewnętrznych i miejsc postojowych;  

 

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

 

3. W granicach terenu, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 

komunikacyjnej i warunki zagospodarowania terenu:  

 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenu z ciągu ”ieszo-

jezdnego 1.KP-J.4;  

 

2) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów 
sytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

linii rozgranicza–ące– ciąg ”ieszo-jezdny ｦ 8,0m;  

 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna dziaJ—i 
budowlanej ｦ nie mnie– niw 25%;  

 

4) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i budowlane– ｦ nie więce– niw 
40%;  

 

5) w granicach terenu na—azu–e się za”ewnienie 
miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w ilo`ci o—re`lone– w § 8, ustŁ ń;  

 

6) za—azu–e się ”odziaJu terenu na mnie–sze dziaJ—i 
budowlane.  

 

4Ł Parametry —sztaJtowania zabudowy:  
 

1) wyso—o`ć budyn—ów usJugowych ｦ nie więce– 
niw trzy —ondygnac–e nadziemne, w tym 

ostatnia kondygnacja w dachu, przy czym 

”oziom ”arteru budyn—ów nie mowe być wywe– 
niw Ń,5Ńm od ”oziomu terenu otacza–ącego, 
”rzy `cianie w na–wywe– ”oJowonym ”un—cie na 
spadku;  
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2) ”ozostaJe ”arametry, –a— w § 5 ust.1 - 2.  

 

5Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej, jak w § 9 ust. 3.  

 

§ 15. ńŁ Wyznacza się teren zabudowy usJug 
turystycznych o pow. ok. 0,68ha, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1.UT.1, z podstawowym 

przeznaczeniem pod hotel, motel, schronisko 

turystyczne, pensjonat itp.  

 

2. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) usJug —omercy–nych –a—o fun—c–i uzu”eJnia–ące– 
i wzbogaca–ące– ”odstawowy s”osób 
uwyt—owania, ”rzy czym ich ”owierzchnia nie 
mowe ”rze—raczać 3Ń% ”owierzchni uwyt—owe– 
funkcji podstawowej;  

 

2) fun—c–i miesz—aniowe– związane– z usJugą, ”rzy 
czym ”owierzchnia ta nie mowe ”rze—raczać 
2Ń% ”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i 
podstawowej budynku lub sumy powierzchni 

uwyt—owe– budyn—ów na dziaJce budowlane–;  
 

3) garawy i budyn—ów gos”odarczych 
sytuowanych w drugiej linii zabudowy;  

 

4) terenowych urządzeL s”ortowych 
i re—reacy–nych, zieleni urządzone–, obie—tów 
maJe– archite—tury;  

 

5) dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz 

”owiązanych z nimi ciągów ”ieszych i `ciewe— 
rowerowych;  

 

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

 

3. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 za—azu–e się lo—alizowania budyn—ów 
re—reac–i indywidualne– na wydzielonych dziaJ—achŁ  

 

4. W granicach terenu, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej oraz warunki zagospodarowania 

terenu:  

 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej lokalnej 2.KD-L;  

 

2) nie”rze—raczalna linia zabudowy od zewnętrzne– 
—rawędzi –ezdni drogi ”ubliczne– 2ŁKŚ-L ｦ
15,0m;  

 

3) powierzchnia biologicznie czynna dla dziaJ—i 
budowlanej ｦ nie mnie– niw 25%;  

 

4) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i budowlane– ｦ nie więce– niw 
40%;  

 

5) do”uszcza się ”odziaJ terenu, ”rzy czym 
wiel—o`ć ”owierzchni dziaJ—i budowlane– nie 
mowe być mnie–sza niw Ń,3Ńha oraz mowe 
obe–mować czę`ć terenu oznaczonego 

symbolem 3ŁźIŁń bez”o`rednio sąsiadu–ącego 
z terenem zabudowy usJug turystycznych;  

 

6) w granicach dziaJe— budowlanych na—azu–e się 
zapewnienie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ilo`ci o—re`lone– 
w § 8, ustŁ ńŁ  
 

5Ł Parametry —sztaJtowania zabudowy:  
 

1) wyso—o`ć budyn—ów usJugowych ｦ nie więce– 
niw trzy —ondygnac–e nadziemne, w tym 

ostatnia kondygnacja w dachu, przy czym 

”oziom ”arteru budyn—ów nie mowe być wywe– 
niw Ń,5Ńm od poziomu terenu, mierzonego przy 

`cianie w na–wywe– ”oJowonym ”un—cie na 
spadku;  

 

2) ”ozostaJe ”arametry –a— w § 5 ust.1 - 2.  

 

6Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej, jak w § 9 ust. 3.  

 

§ 16. ńŁ Wyznacza się teren zieleni urządzone– 
o powierzchni ok. 2,15ha, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1.ZP.1, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od zieleL ”ar—owąŁ  
 

2. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) obie—tów maJe– archite—tury w ramach ciągów 
spacerowych;  

 

2) terenowych urządzeL re—reacy–nych oraz 
edu—acy–nych (n”Ł wiewe, ”latformy wido—owe)Ł  
 

3. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 za—azu–e się:  
 

1) lo—alizowania obie—tów budowlanych trwale 
”oJączonych z gruntem, z wy–ąt—iem 
przypadku, o —tórym mowa w ust. 2 pkt 2;  

 

2) ”odziaJu terenu na mnie–sze dziaJ—i;  
 

4. W granicach terenu, o —tórych mowa 
w ust. ń, na—azu–e się ”rzeznaczyć minimum 75% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;  

 

5Ł źasady obsJugi terenu w za—resie niezbędne– 
infrastruktury technicznej, jak w § 9 ust. 3.  

 

§ 17. ńŁ Wyznacza się tereny zieleni o pow. 

ok. 2,43ha, oznaczone na rysunku planu symbolami 

1.ZI.1, 1.ZI.2, 1.ZI.3, 1.ZI.4 i 1.ZI.5 z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od tereny ogrodów ”rzydomowychŁ  
 

2Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się::  
 

1) lo—alizowanie ciągów ”ieszych;  
 

2) lo—alizowanie obie—tów maJe– archite—tury;  
 

3) remonty, ”rzebudowę i budowę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej.  
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3. W granicach terenu, o —tórych mowa 
w ust. 1, na—azu–e się ”rzeznaczyć minimum 75% 
”owierzchni terenu zieleni, ”rzynalewnego do dziaJ—i 
budowlanej, w postaci biologicznie czynnej.  

 

§ 18. ńŁ Wyznacza się tereny zieleni o pow. 

ok. 1.87ha, oznaczone na rysunku planu symbolami 

2.ZI.1, 2.ZI.2 i 2.ZI.3 z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od tereny ogrodów ”rzydomowych, 
w bez”o`rednim sąsiedztwie cie—ów wodnychŁ  

 

2Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) w terenie 2.ZI.2 i 2.ZI.3 ｦ remonty, 

”rzebudowę oraz rozbudowę istnie–ące– 
zabudowy, ”od warun—iem, we rozbudowa ma 
na celu ”o”rawę standardu zamiesz—ania oraz 
nie mowe ”rze—roczyć 3Ń,Ńm2 ”owierzchni 
zabudowy;  

 

2) lo—alizowanie elementów maJe– archite—tury 
w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 5,Ńm od s—ar”y 
brzegowej cieku wodnego;  

 

3) lokalizowanie ciągów ”ieszych i `ciewe— 
rowerowych;  

 

4) remonty, ”rzebudowę i budowę urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej.  

 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 za—azu–e się:  
 

1) lo—alizowania obie—tów budowlanych trwale 
”oJączonych z gruntem, z wy–ąt—iem 
”rzy”ad—ów, o —tórych mowa w ust. 2 pkt 1 

i pkt 4;  

 

2) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do cie—ów 
wodnych w s”osób uniemowliwia–ący 
”owszechny dostę” do wódŁ  
 

4. W granicach terenu, o —tórych mowa 
w ustŁń, na—azu–e się ”rzeznaczyć minimum 75% 

”owierzchni terenu zieleni, ”rzynalewnego do dziaJ—i 
budowlanej, w postaci biologicznie czynnej;  

 

§ 19. ńŁ Wyznacza się teren zieleni o pow. 

ok. 0,39ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 

3.ZI.1, z podstawowym przeznaczeniem pod teren 

zieleni towarzyszące– obie—tom usJug turystycznychŁ  
 

2. W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) ciągów ”ieszych;  
 

2) obie—tów maJe– archite—tury;  
 

3) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł  
 

3. W granicach terenu, o —tórych mowa 

w ust. ń, na—azu–e się ”rzeznaczenie minimum 75% 
”owierzchni terenu, ”rzynalewnego do dziaJ—i 
budowlanej, w postaci biologicznie czynnej.  

 

§ 20. ńŁ Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych o pow. ok. 0,31ha, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1.WS i 2.WS 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od `ródlądowe cie—i 
wodne (bez nazwy).  

 

2Ł W granicach terenów, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) zagos”odarowanie związane z budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
na”rawą urządzeL wodnych, w tym 

umacnianiem brzegów i dna oraz robót 
związanych z ”o”rawą warun—ów ”rze”Jywu;  

 

2) budowę —Jade—,  
 

3) ”rze–`cia sieci infrastru—tury techniczne–Ł  
 

§ 21. ńŁ Wyznacza się tereny —omuni—ac–i - 

dróg ”ublicznych o powierzchni ok. 2,38ha, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.KD-L 

(relacji Lesko ｦ źaJuw) i 2.KD-L (relac–i Iu—awica ｦ 

Bezmiechowa) z podstawowym przeznaczeniem pod 

drogi publiczne lokalne wraz z urządzeniami 
odwodnienia i o`wietleniaŁ  

 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. ń, ustala się nastę”u–ące ”arametry techniczne 
dróg:  
 

1) szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących zmienne ｦ 

15,0ｦ 25,0m, jak na rysunku planu;  

 

2) szero—o`ci –ezdni - 5,5m-6,0m.  

 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych w ust. 

ń, do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) maJych obie—tów kubaturowych, typu: kioski, 

przystanki autobusowe;  

 

2) zatok z miejscami postojowymi;  

 

3) `ciewe— rowerowych lub chodni—ów;  
 

4) no`ni—ów re—lamowych i informacyjnych 

o ”owierzchni nie wię—sze– niw 2 m x 1,5m, 

”rzy zachowaniu bez”ieczeLstwa ruchu;  
 

§ 22. ńŁ Wyznacza się tereny —omuni—ac–i - 

dróg wewnętrznych do–azdowych o powierzchni 

ok. 0,78ha, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1.KD-W i 2.KD-W z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od drogi wewnętrzne do–azdowe 
wraz z urządzeniami odwodnienia i o`wietlenia.  

 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych w ust. 

ń, ustala się nastę”u–ące ”arametry techniczne dróg:  
 

1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1.KD-W:  

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 10,0m, 

z poszerzeniem w re–onie s—rzywowaL,  
 

b) szero—o`ć –ezdni - 5,5m-6,0m;  
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2) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2.KD-W:  

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 8,0m, 

z poszerzeniem w re–onie s—rzywowaL,  
 

b) szero—o`ci –ezdni - 5,0m.  

 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. 1, do”uszcza się lo—alizowanie:  
 

1) zatok z miejscami postojowymi;  

 

2) `ciewe— rowerowych lub chodni—ówŁ  
 

§ 23. ńŁ Wyznacza się tereny —omuni—ac–i - 

ciągów ”ieszo-jezdnych o powierzchni ok. 0,36ha, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.KP-J.1, 

1.KP-J.2, 1.KP-J.3 i 1.KP-J.4 z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od ciągi ”ieszo-jezdne wraz 

z urządzeniami odwodnienia i o`wietleniaŁ  
 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. ń, ustala się nastę”u–ące ”arametry techniczne 
ciągów ”ieszo-jezdnych:  

 

1) szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących ｦ 6,0m, 

z poszerzeniem w re–onie s—rzywowaL;  
 

2) szero—o`ci –ezdni ｦ maksymalnie 5,0m;  

 

3) ciągi ”ieszo-jezdne 1.KP-J.2, 1.KP-J.3 i 1.KP-

JŁ4 nalewy za—oLczyć ”lacem do zawracaniaŁ  
 

RozdziaJ IV Ustalenia koLcowe 

 

§ 24. Ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 3Ń%Ł  

 

§ 25. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.  

 

§ 26. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

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

w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszeniaŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miejskiej w Lesku 

 

StanisJaw Tabisz 
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