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§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JarosJawia.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

”od–ęcia i ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego oraz ”odaniu do 
”ubliczne– wiadomo`ci w s”osób zwycza–owo 
”rzy–ęty. 
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UCHWAIA NR LXIIł5ń9ł2010 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica PrzemysJowo-SkJadowa czę`ć PóJnocno-Wschodniaｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”ównŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717, z ”ównŁ zmŁ) Rada Mie–s—a JasJa 
”o stwierdzeniu zgodno`ci ninie–sze– zmiany ”lanu ze 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Miasta JasJa (UchwaJa Nr XXłń89ł95 
Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 28 grudnia 1995 roku ｦ 

z ”óunie–szymi zmianami) uchwala, co nastę”u–e: 
 

§ 1. ńŁ  Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta JasJa dla 
obszaru ｭŚzielnica PrzemysJowo-SkJadowa czę`ć 
PóJnocno-Wschodniaｬ, uchwalonego UchwaJą 
nr Xł59ł2ŃŃ3 Rady Miejskiej JasJa z dnia 9 czerwca 

2003 roku, (publikacja: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

nr 76 poz. 1383) zwaną dale– zmianą planu.  

 

2Ł  Ustalenia zmiany ”lanu dotyczą obszaru 
o—re`lonego w zaJŁ nr ń do UchwaJy 
Nr XXXVIIł3ń7ł2ŃŃ8 Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 

29 wrze`nia 2ŃŃ8 ro—u, obe–mu–ącego tereny 

”oJowone we wschodnie– czę`ci JasJa, ograniczone 
w nastę”u–ący s”osób:  
 

1)  od ”óJnocy: ”óJnocną linią rozgranicza–ącą ulicy 
Bieszczadzkiej;  

 

2)  od wschodu i ”oJudnia: istnie–ącym cie—iem 
”Jynącym z ”JnŁ wschodu na ”JdŁ zachód;  

 

3)  od zachodu: wschodnią linią rozgranicza–ącą 
ul. MarszaJ—a JŁ PiJsuds—iegoŁ  
 

3Ł  Powierzchnia obszaru ob–ętego zmianą 
planu wynosi ok. 27,67 ha.  
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§ 2. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1)  zaJączni— nr ń ｦ rysunek zmiany planu w skali 

1 : 2ŃŃŃ, stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy;  

 

2)  zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, nie będące 
ustaleniami zmiany planu.  

 

§ 3. ńŁ  Ustalenia zmiany ”lanu, stanowiące 
tre`ć ninie–sze– uchwaJy, zawarte są równiew na 
rysunku zmiany planu.  

2.  Ustalenia zmiany planu zawarte w niniejszej 

uchwale oraz w czę`ci graficzne– obowiązu–ą JącznieŁ  
 

§ 4. Obowiązu–ące elementy ustaleL zmiany 
planu, wyznaczone na rysunku zmiany planu 

stanowiącym zaJączni— Nr l do ninie–sze– uchwaJy:  
 

1)  granice obszaru objętego zmianą ”lanu; 
 

2)  linie rozgraniczające - wyznacza–ące tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone 

na rysunku zmiany planu i obowiązu–ące 
w odniesieniu do budyn—ów istnie–ących 
i planowanych;  

 

4)  tereny o równym ”rzeznaczeniu ”odstawowym 
i dopuszczalnym, wydzielone liniami 

rozgranicza–ącymi i oznaczone nastę”u–ącymi 
symbolami identyfikacyjnymi:  

 

a)  1.UC ｦ 2.UC tereny rozmieszczenia obie—tów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 
2000 m2,  

 

b)  1.Z ｦ 4.Z tereny zieleni,  

 

c)  KDGP tereny dróg ”ublicznych ｦ droga gJówna 
ruchu przyspieszonego,  

 

d)  1.KDZ ｦ 2.KDZ tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi 

zbiorcze,  

 

e)  1.KDL tereny dróg ”ublicznych ｦ droga lokalna,  

 

f)  1.KDW teren drogi wewnętrzne– ｦ zjazd 

i wyjazd z drogi krajowej nr 28,  

 

g)  2.KDW teren drogi wewnętrzne– - wyjazd na 

drogę —ra–ową nr 28;  
 

5)  linia ele—troenergetyczna `redniego na”ięcia 
wraz ze strefą techniczną i ochronnąŁ  
 

§ 5. W uchwale Nr X/59/2004 Rady Miejskiej 

JasJa z dnia 9 czerwca 2ŃŃ3 ro—u w”rowadza się 
nastę”u–ące zmiany:  
 

 

1)  § 3 - § ńń otrzymu–ą nastę”u–ące brzmienie:  

 

§ 3. 

 

ńŁ  Ile—roć w uchwale jest mowa o:  

 

1)  uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
uchwaJę, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wyni—a 
inaczej;  

 

2)  planie - nalewy ”rzez to rozumieć te—st 
niniejszego planu i rysunek zmiany planu;  

 

3)  rysunku zmiany planu - nalewy ”rzez to 
rozumieć graficzną czę`ć zmiany ”lanu 
wy—onaną w skali 1 : 2000 na kopii mapy 

zasadnicze–, stanowiącą zaJączni— Nr l do 
ninie–sze– uchwaJy;  

 

4)  linii rozgraniczającej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linię, —tóra rozgranicza tereny o równym 
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym 

lub równych zasadach zagos”odarowania;  
 

5)  przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza– ”rzeznaczenia, ustalonego 
w te—`cie zmiany ”lanu na danym terenie, 
wyznaczonym liniami rozgranicza–ącymi na 
rysunku zmiany planu;  

 

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez to 
rozumieć inny rodza– ”rzeznaczenia niw 
przeznaczenie podstawowe, dopuszczone na 

danym terenie –a—o uzu”eJnienie ”rzeznaczenia 
podstawowego;  

 

7)  terenie - nalewy ”rzez to rozumieć teren 
wyznaczony i ograniczony na rysunku zmiany 

”lanu liniami rozgranicza–ącymi, oznaczony 
numerem ”orząd—u–ącym i przypisanym 

symbolem, na —tórym obowiązu–ą te same 
ustalenia, –e`li z tre`ci uchwaJy nie wyni—a 
inaczej;  

 

8)  terenie inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren ob–ęty wnios—iem o pozwolenie na 

budowę i granicami projektu zagospodarowania 

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych;  
 

9)  dziaJce budowlanej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
nieruchomo`ć gruntową lub dziaJ—ę gruntu, 
—tóre– wiel—o`ć, cechy geometryczne oraz 

wy”osawenie w urządzenia infrastru—tury 
techniczne– s”eJnia–ą wymogi realizac–i 
obie—tów budowlanych wyni—a–ące z odrębnych 
”rze”isów;  

 

10)  powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć sumę ”owierzchni zabudowy 
budyn—ów istnie–ących i projektowanych ｦ 

zlokalizowanych i ”lanowanych na dziaJce 
budowlanej lub na terenie inwestycji;  

 

11)  powierzchni biologicznie czynnej - nalewy ”rzez 
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
”owierzchniową na terenie dziaJ—i budowlane– 
lub w tereni inwestycji a ta—we 5Ń% sumy 
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”owierzchni tarasów i stro”odachów 
o powierzchni nie mniejszej 10 m2 urządzonych 
–a—o staJe trawni—i lub —wietni—i na ”odJowu 
za”ewnia–ącym im naturalną wegetac–ę - 

zgodnie z definic–ą zawartą w przepisach 

odrębnych;  
 

12)  wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć wyso—o`ć budyn—u mierzoną od 
”oziomu terenu ”rzy gJównym we–`ciu do 
budyn—u do górne– ”Jaszczyzny stro”u bądu 
na–wywe– ”oJowone– —rawędzi stro”odachu nad 
na–wywszą —ondygnac–ą uwyt—ową albo do 
kalenicy dachu;  

 

13)  billboardzie - nalewy ”rzez to rozumieć 
wiel—o”owierzchniowe urządzenie re—lamowe 
o ”owierzchni wię—sze– niw 3Ń,Ń m2, wolno 

sto–ące a ta—we umieszczane na elementach 
konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub na 

ogrodzeniu;  

 

14)  drodze wewnętrznej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
nie wyznaczone na rysunku planu drogi 

niepubliczne, o —tórych mowa w przepisach 

odrębnych;  
 

15)  dojazdach nie wydzielonych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć drogi stanowiące do–azdy do 
budyn—ów i urządzeL, a ta—we ustanowione 
sJuwebno`ci drogowe;  

 

16)  ogrodzeniu ”eJnym - nalewy ”rzez to rozumieć 
mur ”eJny lub ta—ie ogrodzenie, w —tórym 
”owierzchnia ”rze`witów widocznych 
w —ierun—u ”rosto”adJym do elewac–i frontowe– 
ogrodzenia, wynosi mnie– niw 2Ń% –ego 
powierzchni;  

 

17)  terenie zieleni ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
nieuwyt—ów rolnych i ”ól ugorowanych 
”oddanych naturalne– su—ces–i ro`linne–, –a— 
równiew teren ”o—ryty ro`linno`cią nadwodną 
i zielenią Jęgową oraz teren ”o—ryty s—u”is—ami 
drzew i —rzewów;  

 

18)  zieleL izolacyjna ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zieleL urządzoną nis—ą i wyso—ą, —sztaJtowaną 
w postaci kompozycji z drzew i —rzewów 
w celu izolacji optycznej i a—ustyczne– równych 
funkcji.  

 

2Ł  Inne o—re`lenia uwyte w uchwale, a nie 

wymienione ”owywe–, nalewy rozumieć zgodnie z ich 

definicjami umieszczonymi w ”rze”isach odrębnychŁ  
 

§ 4. 

 

ńŁ  Przebudowa istnie–ące– oraz budowa nowe– 
zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego 

zainwestowania, a ta—we zmiany zagos”odarowania 
i uwyt—owania terenów nie mogą naruszać 
w szczególno`ci:  
 

1)  praw wJa`cicieli i uwyt—owni—ów terenów 
sąsiadu–ących;  

 

2)  innych wymagaL, a w szczególno`ci 
dotyczących ochrony i —sztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego.  

 

2Ł  Śla terenów, dla —tórych ”lan zmienia ich 
przeznaczenie, do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
ich wykorzystywania - do czasu zagospodarowania 

zgodnie z niniejszym planem.  

 

§ 5 Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego. 

 

ńŁ  W za—resie zasad ochrony istnie–ących 
warto`ci urbanistycznych oraz ”rawidJowego 
—sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego w granicach 

obszaru ob–ętego ”lanem ustala się:  
 

1)  —sztaJtowanie ”rzestrzeni w projektowanych 

zes”oJach zabudowy usJugowe– ”rzez o—re`lenie 
gabarytów ”ro–e—towanych obie—tów ”rzy 
równoczesnym za”ewnieniu –ednorodno`ci form 
architektonicznych;  

 

2)  w s”osobie zagos”odarowania terenów 
”rzeznaczonych ”od zabudowę usJugową ustala 
się ws—auni— ma—symalne– ”owierzchni 
zabudowy oraz ws—auni— minimalne– 
powierzchni biologicznie czynnej ;  

 

3)  w”rowadzenie ograniczeL gabarytowych dla 

budyn—ów ”ro–e—towanych;  
 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, wrysowane 

wzdJuw istnie–ących i ”lanowanych ciągów dróg 
”ublicznych zna–du–ących się w obszarze 

zmiany planu;  

 

5)  zachowanie zieleni istnie–ące– oraz do”uszczenie 
–e– uzu”eJnienia w terenach zabudowy 

usJugowe–Ł  
 

2Ł  W obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się 
umieszczanie urządzeL re—lamowych w postaci 

szyldów oraz tablic informacy–nych - w tym 

billboardów ｦ z zachowaniem wymagaL zawartych 
w § ńŃ ustŁ 4 pkt 6.  

 

3.  W obszarze ob–ętym ”lanem za—azu–e się 
budowy ogrodzeL ”eJnych od strony dróg ”ublicznychŁ  

 

§ 6 źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego 

 

ńŁ  Śla ochrony `rodowis—a i przyrody ustala 

się nastę”u–ące zasady:  
 

1)  z uwagi na ”oJowenie obszaru na terenie 

GJównego źbiorni—a Wód Podziemnych nr 433 
ｭŚolina rze—i WisJo—iｬ na—Jada się obowiąze— 
od”rowadzenia `cie—ów —omunalnych 
z nowych inwestycji do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej;  

 

2)  zaopatrzenie w cie”Jo ”rzez stosowanie 
nis—oemisy–nych uródeJ, ta—ich jak: energia 

elektryczna, gaz przewodowy, gaz propan-
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butan, ole– o”aJowy oraz ”aliwa staJe 
z wykorzystaniem odpowiednich technologii 

spalania;  

 

3)  do”uszcza się wy—orzystywanie odnawialnych 
uródeJ energii - w tym cie”Ja górotworu i energii 

sJoneczne– - między innymi ”rzez stosowanie 
—ole—torów sJonecznych oraz ”om” cie”Ja;  

 

4)  do”uszcza się magazynowanie wód o”adowych 
z powierzchni dachowych w zbiornikach 

zlo—alizowanych na dziaJce lub w terenie 

inwestycji.  

 

2.  Dla ochrony krajobrazu i `rodowis—a 
kulturowego, z uwagi na stan zainwestowania 

w obszarze ob–ętym zmianą ”lanu, z uwzględnieniem 
a—tualnego zagos”odarowania terenów sąsiednich 
ustala się:  
 

1)  ograniczenia wyso—o`ci ”ro–e—towane– 
zabudowy;  

 

2)  maksymalne, nieprzekraczalne powierzchnie 

planowanej zabudowy.  

 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy ze 

szczególnym uwzględnieniem ”rzestrzeni tras 
—omuni—ac–i ”ubliczne–, stanowiących element 
—sztaJtowania —ra–obrazu,  

 

4)  do”uszcza się modernizac–ę na”owietrznych 
linii elektroenergetycznych i ich kablowanie, 

w tym między innymi ”rzez u—Jadanie ”od 
”owierzchnią terenuŁ  
 

§ 7 źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni 
publicznych 

 

W obszarze planu jako przestrzenie publiczne 

”rzy–mu–e się tereny istnie–ących i ”lanowanych dróg 
”ublicznych, dla —tórych ustala się zasadę stosowania 
—om”le—sowych rozwiązaL w zakresie 

zagos”odarowania ”asów drogowych w liniach 

rozgranicza–ących, —tóre ”olega–ą między innymi na:  
 

1)  —om”le—sowym —sztaJtowaniu zieleni 
towarzyszące– drogom;  

 

2)  w”rowadzaniu nie —olidu–ących z przepisami 

o ruchu drogowym zadrzewieL i za—rzewieL 
wzbogaca–ących walory fun—c–onalne 
i estetyczne terenu drogi;  

 

3)  tworzenie w ”rzestrzeniach dróg ”owiązaL 
pieszych z terenami zabudowanymi, terenami 

rekreacji i terenami innych przestrzeni 

publicznych.  

 

§ 8 Ustalenia dotyczące ukJadu 
komunikacyjnego. 

 

ńŁ  Ustala się nastę”u–ący s”osób obsJugi 
terenów 1.UC i 2.UC ”rzez u—Jad drogowy:  
 

1)  tereny ”rzylega–ą od strony ”óJnocne– do 
ul. Bieszczadzkiej i od strony zachodniej do 

ul. PrzemysJowe– (droga —ra–owa nr 28), 

za”ewnia–ące– ”oJączenie z ogólno—ra–ową 
siecią dróg;  

 

2)  ustala się zasadę obsJugi terenów 1.UC i 2.UC 

”rzez ”lanowaną drogę lo—alną ńŁKŚL 
”rzebiega–ącą od ”lanowanego s—rzywowania 
typu rondo w ciągu drogi —ra–owe– nr 28 ”rzez 
tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, 

s—Jady i magazyny do s—rzywowania z istnie–ącą 
drogą —lasy zbiorcze– ｦ ul. Fabryczna (poza 

obszarem ob–ętym ninie–szym ”lanem);  
 

3)  do”uszcza się realizac–ę z–azdu i wyjazdu 

z terenu 2.UC na drogę —ra–ową nr 
28 z ograniczeniem relac–i do ”rawos—rętów;  

 

4)  do”uszcza się realizac–ę wy–azdu z terenu 1.UC 

na drogę —ra–ową nr 28 z ograniczeniem relacji 

do ”rawos—rętów;  
 

5)  (stwierdzono niewawno`ć)1 

 

2Ł  Ustalenia dotyczące obsJugi ”ar—ingowe– 
zawarte zostaJy w § ńŃ ustŁ 4 pkt 5.  

 

§ 9 Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej. 

 

ńŁ  W celu za”ewnienia ”rawidJowego 
funkcjonowania obszaru, w tym s”eJnienia wymogów 
sanitarnych, ustala się zasady obsJugi terenów 
ob–ętych zmianą ”lanu w zakresie infrastruktury 

technicznej, w dostosowaniu do potrzeb ustalonego 

”rzeznaczenia terenówŁ  
 

2Ł  Ja—o generalne zasady obowiązu–ące 
w obszarze ob–ętym ”lanem ustala się:  
 

1)  utrzymanie istnie–ących ciągów, urządzeL 
i obie—tów uzbro–enia infrastru—turalnego, 

z dopuszczeniem ich rozbudowy i modernizacji;  

 

2)  do”uszcza się realizac–ę nowych ciągów 
uzbro–enia oraz lo—alizowanie obie—tów 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–;  

 

3)  ”rzy–mu–e się zasadę u`ci`lania lo—alizac–i 
urządzeL i sieci infrastruktury technicznej na 

etapie wydawania decyzji administracyjnych dla 

”oszczególnych inwestyc–i;  
 

4)  w granicach terenów ob–ętych ”lanem 
do”uszcza się lo—alizowanie nie wyznaczonych 
na rysunku zmiany planu podziemnych 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej pod 

warun—iem, we ich lo—alizac–a nie ”ozosta–e 
w s”rzeczno`ci z ”ozostaJymi ustaleniami 
planu.  

 

3Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady remontu, 
rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę 

terenów ob–ętych ”lanem:  
 

1)  do”uszcza się wy”osawenie obszaru w wodę 
dostarczaną z mie–s—ie– sieci wodociągowe–;  
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2)  do”uszcza się modernizac–ę istnie–ących 
i budowę nowych odcin—ów sieci 
wodociągowe– w obszarze planu.  

 

4Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady remontu, 
rozbudowy i budowy systemu od”rowadzania `cieków 

z terenów ob–ętych ”lanem:  
 

1)  ustala się obowiąze— wy”osawenia obszaru 
w —analizac–ę sanitarną z dopuszczeniem 

od”rowadzenia `cie—ów do istnie–ącego 
kolektora sanitarnego o `rednicy 3ŃŃ mm 
uJowonego wzdJuw ulŁ Bieszczadz—ie–;  

 

2)  ustala się obowiąze— od”rowadzenia `cie—ów 
”oza obszar ob–ęty ”lanem;  

 

3)  do”uszcza się modernizac–ę istnie–ących 
i budowę nowych odcin—ów —analizac–i 
sanitarnej.  

 

5Ł  Ustalenia dotyczące budowy systemu 
od”rowadzenia wód o”adowych z obszaru ob–ętego 
planem:  

 

1)  ustala się zasadę od”rowadzania wód 
opadowych z terenów oznaczonych symbolem 
1 UC i 2 UC do odbiorni—a zna–du–ącego się 
poza tym terenami, z wy–ąt—iem sytuac–i 
opisanej w pkt 3.  

 

2)  na—azu–e się budowę —analizac–i o”adowe– 
z do”uszczeniem –e– ”odJączenia do istnie–ącego 
—ole—tora deszczowego `rednicy 8ŃŃ i 900 mm 

uJowonego wzdJuw ulŁ Fabryczne– ｦ po jej 

”oJudniowe– stronie;  
 

3)  do”uszcza się magazynowanie wód o”adowych 
odprowadzanych z powierzchni dachowych (w 

celu ich wy—orzystania między innymi do 
”ielęgnac–i zieleni, mycia nawierzchni 

utwardzonych it”Ł) do zbiorni—ów zam—niętych 
podziemnych lub nadziemnych, usytuowanych 

na dziaJce lub w terenie inwestycji.  

 

6Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady remontu, 
rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:  

 

1)  do”uszcza się mowliwo`ć wy”osawenia terenów 
ob–ętych ”lanem w sieć gazową rozdzielczą;  

 

2)  do”uszcza się modernizac–ę i rozbudowę 
istnie–ących oraz budowę nowych gazociągówŁ  
 

7Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady zaopatrzenia 

obszaru w cie”Jo:  

 

1)  ustala się zasadę zaopatrzenie w cie”Jo 
zabudowy ”oJowone– w terenach 1.UC i 2.UC 

”rzez zastosowanie na–le”sze– dostę”ne– 
techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu 

z nis—oemisy–nych uródeJ, w tym: energii 

elektrycznej, gazu przewodowego, gazu 

propan-butan oraz ”aliw staJych 
z wykorzystaniem odpowiednich technologii 

spalania;  

 

2)  do”uszcza się wy—orzystywanie 
nie—onwenc–onalnych uródeJ energii, w tym 

wy—orzystanie energii sJoneczne– i cie”Ja 
górotworu ”rzez zastosowanie między innymi 
—ole—torów sJonecznych i ”om” cie”Ja;  

 

3)  do”uszcza się mowliwo`ć dostarczania cie”Ja do 
ogrzewania budyn—ów oraz cie”Je– wody ze 
uródeJ zna–du–ących się ”oza obszarem ob–ętym 
planem.  

 

8Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady remontu, 
rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:  

 

1)  tereny objęte ”lanem wy”osawone są w sieci 

i urządzenia ele—troenergetyczne;  
 

2)  do”uszcza się modernizac–ę i rozbudowę 
istnie–ących oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL ele—troenergetycznych 
z zastosowaniem nastę”u–ących zasad:  

 

a)  nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 

ń5łŃ4 —V nalewy budować wyJącznie –a—o 
wnętrzowe lub sJu”owe,  

 

b)  nową sieć ele—troenergetyczną `redniego 
i nis—iego na”ięcia nalewy wy—onać wyJącznie 
–a—o —ablową (u—Jadaną ”od ”owierzchnią 
terenu),  

 

c)  do”uszcza się u—Jadanie linii —ablowych 

w obrębie ”asa drogowego istnie–ących 
i ”lanowanych dróg;  

 

3)  ”rzy ustalaniu lo—alizac–i obie—tów oraz ulic, 
nalewy zachować strefy ochronne i techniczne, 

—tóre wynoszą:  
 

a)  dla linii na”owietrznych `redniego na”ięcia 
SN 15 kV ｦ 16 m,  

 

b)  dla linii na”owietrznych nis—iego na”ięcia nN ｦ 

6 m,  

 

c)  dla linii kablowych nN i SN ｦ 1 m,  

 

d)  dla stacji transformatorowych SN / nN ｦ 

5 x 5 m.  

 

9Ł Ustala się nastę”u–ące zasady remontu, 
rozbudowy i budowy systemu telekomunikacyjnego:  

 

1)  do”uszcza się wy”osawenie obszaru ob–ętego 
planem w infrastru—turę teletechniczną;  

 

2)  do”uszcza się modernizac–ę i rozbudowę 
istnie–ących oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL teletechnicznych z zastosowaniem 

nastę”u–ących zasad:  
 

a)  nowe linie sieci telekomunikacyjnych nalewy 
”rowadzić wyJącznie –a—o —ablowe (u—Jadane 
”od ”owierzchnią terenu) lub w kanalizacji 

teletechnicznej z dopuszczeniem ich 

prowadzenia w obrębie ”asa drogowego 
istnie–ących i ”lanowanych dróg,  
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b)  w obrębie ”asa drogowego istnie–ących 
i projektowanych dróg do”uszcza się lo—alizac–ę 
szafek rozdzielczych przewodowej sieci 

telekomunikacyjnej,  

 

c)  w ”rzy”ad—u modernizac–i, istnie–ące 
na”owietrzne linie tele—omuni—acy–ne nalewy 
wymieniać na linie —ablowe (u—Jadne ”od 
”owierzchnią terenu) lub u—Jadane w kanalizacji 

teletechnicznej.  

 

ńŃŁ  Ustala się nastę”u–ące zasady gospodarki 

odpadami: gos”odar—ę od”adami nalewy ”rowadzić 
zgodnie z uwzględnieniem segregac–i od”adów 
u uródeJ ich ”owstawania, z jednoczesnym 

wyodrębnieniem od”adów niebez”iecznych, zgodnie 

z zasadami o—re`lonymi dla miasta JasJaŁ  
 

§ ńŃ 

 

ńŁ  Wyznacza się TERENY ROZMIESZCZENIA 

OBIśKTÓW HANŚLOWŹCH O POWIERZCHNI 

SPRźśŚAvŹ POWŹvśJ 2ŃŃŃ m², oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolami 1.UC ｦ 2.UC. 

 

2.  Przeznaczenie podstawowe obejmuje 

zabudowę obie—tami handlowymi o powierzchni 

s”rzedawy ”owywe– 2ŃŃŃ m2.  

 

3.  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

 

1)  zabudowę budyn—ami ”omocniczymi –a— 
budynki gospodarcze i garawe, —tórych 
powierzchnia zabudowy nie przekroczy 10 % 

”owierzchni dziaJ—i budowlanej lub terenu 

inwestycji;  

 

2)  wewnętrzne drogi do–azdowe, mie–sca 
”ar—ingowe, chodni—i, ”ode–`cia i podjazdy ｦ 

nie wyznaczone na rysunku zmiany planu;  

 

3)  zieleL tzwŁ izolacy–ną oraz ozdobną 
z elementami maJe– archite—tury;  

 

4)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

 

5)  w terenie 1.UC do”uszcza się budowę stac–i 
paliw.  

 

4Ł  W granicach terenów UC, w zakresie 

sposobu ich zagospodarowania i warun—ów zabudowy 
obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia:  
 

1)  ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
6Ń % ”owierzchni dziaJ—i budowlane– lub terenu 
inwestycji;  

 

2)  ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe 
stanowić mnie– niw ńŃ % ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej lub terenu inwestycji;  

 

3)  wyso—o`ć budyn—ów ”ro–e—towanych nie mowe 
”rze—roczyć ń5 m, (nie licząc —ominów 
i elementów instalac–i technologicznych 
związanych z przeznaczeniem podstawowym, 

—tórych wyso—o`ć nie mowe ”rze—roczyć 2Ń m);  
 

4)  nalewy stosować dachy budyn—ów –a—o 
wielospadkowe, z zachowaniem symetrii 

nachylenia ”oJaci oraz o —ącie nachylenia 

gJównych ”oJaci od Ńº ｦ 3Ńº, z dopuszczeniem 

”owierzchni ”oJaci nie będących ”Jaszczyznami;  
 

5)  ustala się obowiąze— za”ewnienia minŁ czterech 
mie–sc ”osto–owych lub garawowych, 
”rzy”ada–ących na —awde ńŃŃ m2 powierzchni 

s”rzedawy w terenie 1.UC oraz minŁ dwóch 
mie–sc ”osto–owych lub garawowych, 
”rzy”ada–ących na —awde ńŃŃ m2 powierzchni 

s”rzedawy w terenie 2.UC;  

 

6)  do”uszcza się umieszczanie urządzeL 
reklamowych w ”ostaci szyldów oraz tablic 
informacyjnych i tzwŁ billboardów 
z zachowaniem ograniczenia wyni—a–ącego 
z zastosowania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy ｦ –a— ich obowiązywanie 
w odniesieniu do budyn—ów,  

 

7)  do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i elementów 
re—lamowych wolnosto–ących (n”Ł maszty, 
totemy itp.) o wyso—o`ci nie ”rze—racza–ące– 
25 m;  

 

8)  do”uszcza się mowliwo`ć sytuowania 
w terenach 1.UC i 2.UC miejsc postojowych 

”omiędzy wyznaczonymi na rysun—u zmiany 
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

a liniami rozgranicza–ącymi;  
 

9)  w terenach UC do”uszcza się realizac–ę dróg 
wewnętrznych nie wrysowanych na rysunku 

zmiany planu;  

 

10)  ustala się minimalną ”owierzchnię terenu ”od 
inwestyc–ę zawartą we wnios—u o pozwolenie 

na budowę ｦ nie mnie– niw 3,Ń haŁ  
 

§ ńń  
 

ńŁ  Wyznacza się TERENY ZIELENI oznaczone 

na rysunku zmiany planu symbolami 1.Z ｦ 4.Z. 

 

2.  Przeznaczenie podstawowe obejmuje tereny 

zieleni.  

 

3.  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

 

1)  zieleL urządzoną i ogrody ozdobne 

z elementami maJe– archite—tury;  
 

2)  sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne–;  
 

3)  drogi wewnętrzne, `ciew—i ”iesze i rowerowe, 

do–`cia i do–azdy do terenów otacza–ących - nie 

wyznaczone na rysun—u zmiany ”lanu, —tórych 
”owierzchnia nie mowe ”rze—roczyć ńŃ% 
”owierzchni ”oszczególnego terenuŁ  
 

4Ł  W granicach terenów ź, w zakresie sposobu 

ich zagos”odarowania obowiązu–ą ustalenia zawarte 
w Rozdziale II ninie–sze– uchwaJy a ponadto 

nastę”u–ące ustalenia:  
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1)  ustala się za—az zabudowy;  
 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, 

z zachowaniem zasad zawartych w przepisach 

odrębnych;  
 

3)  do”uszcza się zmianę naturalnego 
u—sztaJtowania terenów z odtworzeniem 

warstwy ”róchnicze– gleby na terenach 
”rze—sztaJconych;  

 

4)  w terenach Z do”uszcza się realizac–ę dróg 
wewnętrznych nie wrysowanych na rysunku 

zmiany planu.  

 

2)  ”o § ńń doda–e się § ńńa - § ńń d :  
 

ｭ § ńńa 

 

ńŁ  Wyznacza się TEREN DROGI PUBLICZNEJ ｦ 

ŚROGA GIÓWNA RUCHU PRźŹSPIśSźONśGO, 

oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDGP,  

 

2.  Podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

droga gJówna, z wy”osaweniem dostosowanym do –e– 
—lasy (–ezdnia, chodni—i, `ciew—i rowerowe, ”asy 
i zato—i ”osto–owe, ”asy zieleni, ”rze–`cia ”iesze 
i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony 

i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną 
infrastru—turą techniczną (odwodnienie, o`wietlenie, 
urządzenia zabez”ieczenia, ozna—owania i sterowania 

ruchem oraz sJuwące ograniczaniu uciąwliwo`ci 
komunikacyjnych).  

 

3.  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

 

1)  ciągi, obie—ty i urządzenia infrastru—tury 
technicznej nie związane– fun—c–onalnie 
z drogami;  

 

2)  obie—ty maJe– archite—tury;  
 

3)  zieleL izolacy–nąŁ  
 

4Ł  Ustala się szero—o`ć ”asa drogowego 
w liniach rozgranicza–ących –a— na rysun—u zmiany 
planu.  

 

5Ł  Warun—iem realizac–i urządzeL 
towarzyszących, o —tórych mowa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wymogów 
uwyt—owania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ  

 

6Ł  Wy—lucza się mowliwo`ć realizac–i 
s—rzywowania drogi gJówne– ruchu ”rzys”ieszonego 
KDGP z drogą zbiorczą ńŁKŚź do czasu realizac–i 
”óJnocne– obwodnicy JasJa i zmianie kategorii 

odcinaka drogi w ciągu ulŁ Bieszczadz—ie– (w obszarze 
ob–ętym ”lanem) z drogi —ra–owe– na innąŁ  

 

§ ńńb 

 

ńŁ  Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ｦ DROGI ZBIORCZE, oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolami 1.KDZ ｦ 2.KDZ.  

 

2Ł  Podstawowym ”rzeznaczeniem terenu są 
drogi zbiorcze, z wy”osaweniem dostosowanym do ich 
—lasy (–ezdnia, chodni—i, `ciew—i rowerowe, ”asy 
i zato—i ”osto–owe, ”asy zieleni, ”rze–`cia ”iesze 
i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony 

i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną 
infrastru—turą techniczną (odwodnienie, o`wietlenie, 
urządzenia zabez”ieczenia, ozna—owania i sterowania 

ruchem oraz sJuwące ograniczaniu uciąwliwo`ci 
komunikacyjnych).  

 

3.  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

 

1)  ciągi, obiekty i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– nie związane– fun—c–onalnie 
z drogami;  

 

2)  obie—ty maJe– archite—turyŁ  
 

3)  zieleL izolacy–nąŁ  
 

4Ł  Ustala się szero—o`ć ”asa drogowego 
w liniach rozgranicza–ących –a— na rysun—u zmiany 
planu.  

 

5.  Warun—iem realizac–i urządzeL 
towarzyszących, o —tórych mowa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wymogów 
uwyt—owania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ  

 

§ ńńc 

 

ńŁ  Wyznacza się TERENY DROGI PUBLICZNEJ 

ｦ DROGA LOKALNA, oznaczona na rysunku zmiany 

planu symbolem 1.KDL.  

 

2.  Podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

droga lokalna, z wy”osaweniem dostosowanym do ich 
—lasy (–ezdnia, chodni—i, `ciew—i rowerowe, ”asy 
i zato—i ”osto–owe, ”asy zieleni, ”rze–`cia ”iesze 
i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony 

i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną 
infrastru—turą techniczną (odwodnienie, o`wietlenie, 
urządzenia zabez”ieczenia, ozna—owania i sterowania 

ruchem oraz sJuwące ograniczaniu uciąwliwo`ci 
komunikacyjnych).  

 

3.  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

 

1)  ciągi, obie—ty i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– nie związane– fun—c–onalnie 
z drogami;  

 

2)  obie—ty maJe– archite—tury;  
 

3)  zieleL izolacy–nąŁ  
 

4Ł  Ustala się szero—o`ć ”asa drogowego 
w liniach rozgranicza–ących –a— na rysun—u zmiany 

planu.  

 

5Ł  Warun—iem realizac–i urządzeL 
towarzyszących, o —tórych mowa w ust. 3 jest 

dostosowanie ich do charakteru i wymogów 
uwyt—owania ”odstawowego i bez”ieczeLstwa ruchuŁ  
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§ ńńd 

 

ńŁ  Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
WśWNĘTRźNŹCH oznaczone na rysunku zmiany 

planu symbolami 1.KDW i 2.KDW.  

 

2.  Podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

mowliwo`ć wy—onania z–azdu i wy–azdu na drogę 
gJówną ruchu ”rzys”ieszonegoŁ  

 

3.  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:  

 

1)  ciągi, obie—ty i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– nie związane– fun—c–onalnie 
z drogami;  

 

2)  obie—ty maJe– archite—turyŁ  
 

3)  zieleL izolacy–nąŁ  
 

4Ł  W terenie ńŁKŚW do”uszcza się realizac–ę 
zjazdu i wyjazdu z drogi gJówne– ruchu 
przyspieszonego (KDGP) na teren 2.UC 

z zastosowaniem ”rawos—rętówŁ  
 

5Ł  W terenie 2ŁKŚW do”uszcza się realizac–ę 
wjazdu z terenu ńŁUC na drogę gJówną ruchu 
przyspieszonego (KDGP) z zastosowaniem 

”rawos—rętówŁ ｭ  
 

§ 6. Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą 
naliczaniu –ednorazowe– o”Jaty związane– ze wzrostem 

warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 

planu w wyso—o`ci 3Ń % dla wszyst—ich terenówŁ  
 

§ 7. Traci moc UchwaJa Nr LVł479ł2ŃŃ9 Rady 
Mie–s—ie– JasJa z dnia 10 grudnia 2009 roku i UchwaJa 
Nr LVIIł489ł2ŃŃ9 Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 

21 grudnia 2009 roku, w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta JasJa dla obszaru ｭŚzielnica PrzemysJowo-

S—Jadowa czę`ć PóJnocno-Wschodniaｬ, uchwalonego 
UchwaJą nr Xł59ł2ŃŃ3 Rady Mie–s—ie– JasJa z dnia 

9 czerwca 2003 roku.  

 

§ 8. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JasJaŁ  

 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 
1) Stwierdzono niewawno`ć Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Podkarpackiego Nr P.II 0911-

55/10 z dnia 21.04.2010 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miasta JasJa 

 

Andrzej Śyba` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 37  - 2820 -  Poz. 845 

 

 
 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 37  - 2821 -  Poz. 846 

źaJączni— Nr 2 

do UchwaJy Nr LXIIł5ń9ł2ŃńŃ 

Rady Mie–s—ie– JasJa 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W 

źMIANIś MIśJSCOWśGO PLANU źAGOSPOPŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO MIASTA JASIA 

DLA OBSZARU ｭŚźIśLNICA PRźśMŹSIOWO-SKIAŚOWA  
CźĘ_Ć PÓINOCNO-WSCHOŚNIAｬ 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

NALśvĄCŹCH ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 

1. Tereny ”oJowone w granicach obszaru ob–ętego 
zmianą ”lanu ma–ą za”ewnioną dostę”no`ć 
—omuni—acy–ną ”rzez u—Jad istnie–ących dróg 
”ublicznych (ulŁ Bieszczadz—a i ulŁ PrzemysJowa 
ｦ w —lasie drogi gJówne– ruchy ”rzys”ieszonego) 
zlokalizowanych poza granicami obszaru 

ob–ętego zmianą ”lanuŁ W obszarze ob–ętym 
zmianą ”lanu zna–du–e się czę`ć drogi gJówne– 
ruchu przyspieszonego (ul Bieszczadzka) 

oznaczona symbolem KDGP. Planowane drogi 

zbiorcze 1.KDZ i 2.KDZ oraz droga lokalna 

1.KDL stanowią uzu”eJnienie systemu 
—omuni—acy–nego obsJugu–ącego tereny ob–ęte 
zmianą ”lanuŁ W zmianie ”lanu w”rowadzono 
do”uszczenie uzu”eJnienia ”odstawowego 
u—Jadu —omuni—acy–nego ”rzez realizac–ę dróg 
wewnętrznych ｦ w zalewno`ci od ”owsta–ących 
potrzeb poszczególnych inwestorów i na ich 
koszt.  

 

2. Obszar ob–ęty zmianą ”lanu wy”osawony –est 
czę`ciowo w sieci uzbro–enia infrastru—turalnego, 
w tym w  mie–s—ą sieć wodociągowąŁ Plan 

do”uszcza rozbudowę i modernizac–ą 
istnie–ących sieci uzbro–enia infrastru—turalnego 

oraz budowę nowych odcin—ów sieci ｦ 

w zalewno`ci od ”owsta–ących ”otrzeb dla 
”oszczególnych inwestyc–iŁ  

 

3. Śla o—re`lonych w ustŁ ń i 2 inwestyc–i 
stanowiących zadania wJasne Gminy JasJo, 
”rzewidu–e się mowliwo`ć ich finansowania 
z budwetu miasta oraz z budwetu ”aLstwa ”rzy 
udziale ”odmiotów gos”odarczych 
”rowadzących dziaJalno`ć w terenach ob–ętych 
planem ｦ w ramach porozumienia cywilno-

prawnego lub w formie partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

4. tródJem finansowania inwestyc–i związanych 
z realizac–ą dróg zbiorczych (1.KDZ i 2.KDZ) 

oraz modernizac–i sieci wodociągowe– 
i kanalizacyjnej  będzie budwet  gminy ｦ w czę`ci 
dotyczące– inwestyc–i celu ”ublicznego 
o znaczeniu gminnym oraz dotac–e ”ochodzące 
z funduszy Unii Europejskiej i krajowych 

funduszy celowych. źa—Jada się, we droga 
lo—alna (ńŁKŚL) realizowana będzie w ramach 
porozumienia cywilno-prawnego lub w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

5. Uzbro–enie terenów ob–ętych zmianą ”lanu 
w sieci i urządzenia ele—troenergetyczne oraz 
związane z zao”atrzeniem w gaz, nie 

stanowiących zadaL wJasnych gminy, 
realizowane będzie zgodnie z zasadami 
o—re`lonymi w ustawie Prawo energetyczne. 
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UCHWAIA NR LXVł542ł2010 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Ja`le obwodu gJosowania 
w wyborach uzu”eJniających do Senatu Rzeczy”os”olitej Polskiej zarządzonych 

na dzieL 2Ń czerwca 2ŃńŃ rŁ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 30 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. 

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 190 poz.1360 ze zm.) Rada Miejska 

JasJa na wniose— Burmistrza uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1. Tworzy się w Szpitalu Specjalistycznym 

w Ja`le obwód gJosowania zgodnie z ”oniwszą tabelą 

 

 

 


