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UCHWAIA NR XLł352ł2ŃńŃ 

 RAŚY MIASTA IAKCUTA 

 z dnia 8 czerwca 2010 r. 

  
w s”rawie zmiany UchwaJy Nr XXXłń74ł2ŃŃ5 Rady Miejskiej w IaLcucie z dnia  

29 czerwca 2ŃŃ5 rŁ zmienionej UchwaJą Nr XXXIIIł249ł2ŃŃ9 Rady Miasta IaLcuta 
z dnia 29 wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ w s”rawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta IaLcuta 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 4 ust.1 i 2, art. 21 

ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca  

2001 r. o ochronie ”raw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.  

U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miasta 
IaLcuta uchwala co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/174/2005 Rady 

Miejskiej w IaLcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
IaLcuta w § ńŃ w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1)  ust.1 otrzymuje brzmienie:  

ｭńŁ Wnioski o najem lokalu przyjmuje Miejski 

źarząd Budynków w IaLcucieŁｬ 

2)  ustŁ4 otrzymuje brzmienie: ｭ 

4. Wnioski osób ubiegających się o najem 

lokalu z tytuJu niezas”okojonych potrzeb 

mieszkaniowych, wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-2 

i ust. 2 pkt 1-3 uchwaJy, ”odlegają weryfikacji 
z miejsca staJego zameldowania w mie`cie IaLcucie 
w oparciu o system kwalifikacji ”unktowej warunków 
socjalno-mieszkaniowych ”rzyjęty w trybie § ń8  
ust. 2 ”kt 2Ł Ocena warunków socjalno-bytowych 

dokonywana jest ”rzez ”racowników Miejskiego 
źarządu Budynków w IaLcucie w ramach zespoJów 
weryfikujących, w których mają ”rawo uczestniczyć 
”rzedstawiciele wJa`ciwych Rad Osiedlowych Miasta 

IaLcutaŁｬ 

3)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

ｭ5Ł Wnioski osób ubiegających się o najem 

lokalu z tytuJu niezas”okojonych potrzeb 

mieszkaniowych, wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 3-4 

uchwaJy ”odlegają weryfikacji w oparciu o system 

kwalifikacji ”unktowej warunków socjalno-

mieszkaniowych ”rzyjęty w trybie § ń8 ustŁ 2 pkt 2. 

Ocena warunków mieszkaniowo - socjalnych 

dokonywana jest ”rzez ”racowników Miejskiego 
Zarządu Budynków w IaLcucie w oparciu o zebrane 

dokumenty, ”rotokoJy z wizji lokalnych, wystą”ienia 
o`rodka ”omocy s”oJecznej, ”lacówek o”iekuLczo-

wychowawczych, organizacji ”ozarządowych oraz 
instytucji. W ocenie mają ”rawo uczestniczyć 
”rzedstawiciele wJa`ciwych Rad Osiedlowych Miasta 
IaLcutaŁｬ 

§ 2. PozostaJe ”ostanowienia uchwaJy 
pozostają bez zmianŁ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta IaLcutaŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

 

Krzysztof Szczepaniak 
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UCHWAIA NR LXł446łńŃ 

RADY MIASTA SANOKA 

 z dnia 11 maja 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

”oJowonego w dzielnicy Posada miasta Sanoka, o nazwie "LIPIKSKIśGO - III" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jŁtŁ 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z ”óuniejszymi 

zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniejszymi 
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zmianami), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Sanoka, uchwalonego uchwaJą 
Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 

ń999 rŁ, zmienioną uchwaJą nr LVł4ń7łń0 Rady 

Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2010 r. 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
w dzielnicy Posada miasta Sanoka, o nazwie 

ｭLIPIKSKIśGO ｦ IIIｬ, zwany dalej ”lanem, w granicach 

okre`lonych na rysunku planu. 

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni okoJo 
2,59 ha, ”oJowony w dzielnicy Posada w mie`cie 
Sanok pomiędzy ulicami: Li”iLskiego i BeksiLskiego, 
torami kolejowymi, a ｭźielonym rynkiemｬŁ 

3Ł Ustalenia ”lanu wyrawone są w postaci: 

1)  niniejszej uchwaJy Rady Miasta Sanoka, 

2)  zaJącznika do niniejszej uchwaJy, stanowiącego 
jej integralną czę`ć, którym jest rysunek ”lanu 
w skali 1:1000. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1)  uchwale-nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Miasta Sanoka, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej, 

2)  planie- nalewy ”rzez to rozumieć niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego wg ustaleL § ń ust. 1 niniejszej 

uchwaJy, 

3)  ustawie lub ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym- nalewy 
”rzez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), 

4)  rysunku planu -nalewy ”rzez to  
rozumieć rysunek ”lanu, o którym mowa  

w § ń ust. 3 pkt 2 niniejszej uchwaJy, 

5)  terenie-nalewy ”rzez to rozumieć teren 
o okre`lonym ”rzeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania wydzielony na rysunku 

”lanu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 

symbolem literowym i cyfrowym, dla którego 
ustalenia okre`la niniejsza uchwaJa, 

6)  przeznaczeniu podstawowym- nalewy ”rzez to 
rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”owinno 
przewawać na danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonym 

konkretnym symbolem literowym i cyfrowym, 

a któremu winny być ”od”orządkowane inne 
rodzaje ”rzeznaczenia okre`lone jako 
dopuszczalne, 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnymｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalony ”lanem rodzaj 
zagos”odarowania terenu lub jego czę`ci, inny 
niw ”odstawowy, mogący ws”óJistnieć 
z przeznaczeniem podstawowym na warunkach 

okre`lonych w planie, 

8)  froncie dziaJkiｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
granicę dziaJki na linii styku z drogą stanowiącą 
jej obsJugę komunikacyjną, 

9)  ws”óJczynniku zabudowy- nalewy ”rzez to 
rozumieć wielko`ć ”owierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dziaJki, 

10)  nieprzekraczalnej linii zabudowyｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię oznaczoną na rysunku ”lanu, 
okre`lającą minimalną odlegJo`ć budynków od 
linii rozgraniczającej, której waden budynek 
”rzekroczyć nie mowe, 

11)  reklamie- nalewy ”rzez to rozumieć no`nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 

formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami, 

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

nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko okre`lone w obowiązujących 
przepisach o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 3. ńŁ W rysunku ”lanu obowiązują 
nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1)  granica obszaru objętego ”lanem, 

2)  okre`lenie skali rysunku planu, w formie 

liczbowej i liniowej, 

3)  linie rozgraniczające tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

4)  symbole literowe i cyfrowe identyfikujące 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania, 

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6)  oznaczenie budynku objętego ochroną 
zabytków ”o”rzez ustalenie ochrony w planie. 

2Ł Śo”uszcza się korektę oznaczonego na 
rysunku planu rejonu lokalizacji stacji 

transformatorowej w s”osób nie ograniczający 
podstawowego ”rzeznaczenia terenów oraz zasad ich 
obsJugi, a takwe z zachowaniem ”ozostaJych ustaleL 
planu. 

3Ł Istniejący stan zagos”odarowania 
i uwytkowania terenów oraz obiektów, w tym tre`ć 
”odkJadów ma”owych, nazwy ulic i granica terenu 

zamkniętego kolei, znajdującego się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, nie stanowią ustaleL ”lanuŁ 
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ŚźIAI II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 4. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia 
”oszczególnych terenów oraz zasad ich 
zagospodarowania.1. Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowej z mowliwo`cią lokalizacji obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej  
2ŃŃŃ m², oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 
U1/UC i w”rowadza się nastę”ujące ustalenia 
dotyczące jego ”rzeznaczenia oraz zasad 

zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 

a)  obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2ŃŃŃ m², 

b)  zabudowa usJugowa, budynki uwyteczno`ci 
”ublicznej związane z usJugami handlu, 
gastronomii, rozrywki, kultury, turystyki, 

administracji, obsJugi bankowej, budynki 
biurowe, 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  jako niezbędne uzu”eJnienie ”rzeznaczenia 
”odstawowego mogą być realizowane: 

 obiekty maJej architektury, 

 zieleL urządzona, 

 ”arkingi, garawe, 

 drogi wewnętrzne, dojazdy, 

 ciągi komunikacji ”ieszej, 

 `ciewki rowerowe, 

 sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

b)  do”uszcza się: 

 realizację stacji bazowej telefonii 
komórkowych, 

 realizację stacji ”aliw, 

 realizację elementów ochrony akustycznej, 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  zakazuje się: 

 realizacji ”rzedsięwzięć okre`lanych jako 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, 

 realizacji obiektów tymczasowych, 

b)  nakazuje się: 

 zabezpieczenie potrzeb parkingowych 

w granicach terenu, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją usJugową w ilo`ci nie mniejszej niw 

trzy miejsca ”arkingowe na ńŃŃ m² 
”owierzchni wewnętrznej budynku usJugowego 
lub lokalu uwytkowego, nie stanowiącej 
parkingu lub magazynu. 

4)  Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc 
gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 

b)  do”uszcza się realizację wolnostojących 
budowli lub elementów bryJy budynku 
stanowiących dominanty wysoko`ciowe 
o wysoko`ci nie większej niw 2Ń m, 

5)  Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a)  nakaz realizacji przestrzeni publicznych 

dostę”nych dla ruchu ”ieszego i rowerowego 

w ”owiązaniu z miejskimi przestrzeniami 

”ublicznymi ulŁ Li”iLskiego i ulŁ BeksiLskiego, 

b)  realizacja obiektów maJej architektury, 

o`wietlenia i reklam ”owinna być utrzymana 
w jednorodnej stylistyce, w szczególno`ci ”od 
względem koloru i zastosowanych materiaJów, 

6)  Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a)  przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie 

obiektów istniejących ustala się, we 
maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, 

b)  dla istniejących budynków ”rzekraczających 
3 kondygnacje nadziemne do”uszcza się 
mowliwo`ć zmiany geometrii dachu bez 

mowliwo`ci nadbudowy kondygnacji, 

c)  do”uszcza się mowliwo`ć realizacji kondygnacji 

podziemnych, 

d)  przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

do”uszcza się ksztaJtowanie dachów budynków 
o równych formach, a w przypadku realizacji 

dachów wielos”adowych kąt nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych nie mowe być 
większy niw 35°, 

e)  ”rzy budowie nowych budynków oraz ”rzy 
rozbudowie budynków istniejących ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy, znajdującą się 
w odlegJo`ci: 

 od ńŃ do ń7,5 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie terenu zamkniętego kolei 
znajdującego się ”oza granicą obszaru objętego 
planem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

”lanu, ”rzy czym odlegJo`ć ta od osi skrajnego 

toru nie mowe być mniejsza niw 2Ń m, 

 ńŃ m od górnej krawędzi skar”y brzegowej 
cieku, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
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 3,5 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ Li”iLskiego znajdującej się 
”oza granicą obszaru objętego ”lanem (6 m od 
krawędzi jezdni ulŁ Li”iLskiego), zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 

f)  maksymalny ws”óJczynnik zabudowy -  

4Ń% ”owierzchni dziaJki, 

g)  minimum ń5% ”owierzchni dziaJki musi 
stanowić teren biologicznie czynny, 
zagos”odarowany jako zieleL urządzona 
z uwzględnieniem zieleni wysokiej, 

h)  szczególne zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci zawiera § 6 uchwaJy, 

i)  ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw ń2ŃŃ m², 

j)  szeroko`ć frontu dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw 2Ń m, 

k)  kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek 
w stosunku do pasa drogowego powinien 

znajdować się w ”rzedziale ”omiędzy  
45º a 9ŃºŁ 

7)  Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a)  Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: 

 z istniejącej drogi ”ublicznej ulŁ Li”iLskiego, 
znajdującej się ”oza granicą obszaru objętego 
planem, w tym bez”o`rednio wyJącznie na 
odcinku, w którym teren U1/UC graniczy  

z ulŁ Li”iLskiego oraz ”o`rednio drogami 
wewnętrznymi i dojazdami indywidualnymi 

z dróg wewnętrznych lub dróg ”ublicznych, 

 z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD1, 

 z istniejącej drogi ”ublicznej ulŁ BeksiLskiego, 
znajdującej się ”oza granicą obszaru objętego 
”lanem, dojazdem ”o”rzez istniejący most 
zlokalizowany w granicach terenu WS1 lub 

poprzez nowy most realizowany w granicach 

terenu WSń dla ”oJączenia terenu komunikacji 
KD/U z terenem U1/UC 

8)  Szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

a)  nalewy uwzględnić stosowanie rozwiązaL 
technicznych za”ewniających wJa`ciwe 
warunki akustyczne w budynkach w celu 

ochrony ”rzed haJasem i drganiami, 

2. Wyznacza się teren zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami oznaczony 
na rysunku planu symbolem U2/MW i w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia dotyczące jego ”rzeznaczenia 
oraz zasad zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa usJugowa, budynki uwyteczno`ci 
publicznej oraz budynki zamieszkania 

zbiorowego, 

b)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z wbudowaną funkcją usJugową, 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  jako niezbędne uzu”eJnienie ”rzeznaczenia 
”odstawowego mogą być realizowane: 

 obiekty maJej architektury, 

 zieleL urządzona, 

 ”arkingi, garawe, 

 drogi wewnętrzne, dojazdy 

 ciągi komunikacji ”ieszej, 

 `ciewki rowerowe, 

 sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

b)  do”uszcza się: 

--  realizację obiektów tymczasowych, 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  zakazuje się: 

 realizacji ”rzedsięwzięć okre`lanych jako 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko 

 realizacji nowych budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych oraz przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy i odbudowy budynków istniejących 
bez wbudowanej funkcji usJugowej, 

b)  nakazuje się: 

 zabezpieczenie potrzeb parkingowych 

w granicach terenu, z dopuszczeniem 

bilansowania miejsc parkingowych na dziaJkach 
”ozostających w dyspozycji inwestora 

w granicach terenu U1/UC, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją usJugową w ilo`ci nie mniejszej niw 
dwa miejsca ”arkingowe na ńŃŃ m² 
”owierzchni wewnętrznej budynku usJugowego 
lub lokalu uwytkowego, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją mieszkalną w ilo`ci nie mniejszej niw 
jedno miejsce parkingowe lub garawowe na 
lokal mieszkalny. 

4)  Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  dla dachów s”adzistych ustala się kolorystykę 
”okryć dachowych w gamie stonowanych 

odcieni brązu, grafitu lub kolorystyki materiaJów 
naturalnych (kamieL, drewno, it”Ł), 
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b)  ustala się wykonywanie elewacji budynków 
w stonowanych kolorach pastelowych lub 

w kolorystyce materiaJów naturalnych (kamieL, 
drewno, itp.), 

c)  ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc 
gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 

5)  Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a)  do”uszcza się lokalizację reklam, związanych 
z podstawowym przeznaczeniem lub 

uwytkowaniem terenu, nie większych niw  
2,Ń m² ”owierzchni, 

b)  reklamy i tablice informacyjne umieszczone na 

budynku ”owinny nawiązywać do kom”ozycji 
fasady z uwzględnieniem ”odziaJów na elewacji 
wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, 

otwory okienne, drzwiowe itp., 

c)  ogrodzenia od strony dróg ”ublicznych nalewy 
wykonywać zgodnie z przebiegiem linii 

rozgraniczających te drogi, 

d)  zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeL 
betonowych od strony dróg ”ublicznych 
i ciągów ”ieszych 

6)  Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a)  przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie 

obiektów istniejących ustala się, we 
maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, 

b)  do”uszcza się mowliwo`ć realizacji kondygnacji 

podziemnych, 

c)  przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

budynków zlokalizowanych w pierwszej linii 

zabudowy od strony ulŁ Li”iLskiego ustala się 
realizację dachów dwus”adowych lub 
wielospadowych o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych zawierającym się 
w przedziale 30-45°, i równolegJym lub 
zbliwonym do równolegJego ”oJoweniu kalenicy 
w stosunku do ulŁ Li”iLskiego, 

d)  przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

budynków zlokalizowanych ”oza ”ierwszą linią 
zabudowy od strony ulŁ Li”iLskiego do”uszcza 
się ksztaJtowanie dachów budynków o równych 
formach i kątach nachylenia, 

e)  ”rzy budowie nowych budynków oraz ”rzy 
rozbudowie budynków istniejących ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy, znajdującą się 
w odlegJo`ci: 

 3,5 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ Li”iLskiego znajdującej się 
”oza granicą obszaru objętego ”lanem (6 m od 

krawędzi jezdni ulŁ Li”iLskiego), zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 

 2,5 m od linii rozgraniczającej z terenem KDD1 

(4,5 m od krawędzi jezdni ”rojektowanej), 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

f)  maksymalny ws”óJczynnik zabudowy -  

8Ń% ”owierzchni dziaJki, 

g)  minimum 5% ”owierzchni dziaJki musi stanowić 
teren biologicznie czynny, 

h)  do”uszcza się lokalizację budynków 
bezpo`rednio ”rzy granicy dziaJki lub 
w odlegJo`ci ń,5 m od granicy, ”rzy 
zachowaniu okre`lonych w planie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

i)  szczególne zasady i warunki scalania i podziaJu 
nieruchomo`ci zawiera § 6 uchwaJy, 

j)  ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw 6ŃŃ m², 

k)  szeroko`ć frontu dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw ń6 m, 

l)  kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek 
w stosunku do pasa drogowego powinien 

znajdować się w ”rzedziale ”omiędzy  
45º a 9ŃºŁ 

7)  Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a)  Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: 

 bez”o`rednio z istniejącej drogi ”ublicznej  
ulŁ Li”iLskiego, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, 

 z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD1, 

8)  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a)  ochroną zabytków, ”o”rzez ustalenie ochrony 
w ”lanie, obejmuje się budynek znajdujący się 
przy ul. LipiLskiego 71, oznaczony na rysunku 

planu, 

b)  zakres ochrony budynku znajdującego się ”rzy 
ul. LipiLskiego 7ń obejmuje zachowanie 
wyglądu elewacji budynku, w zakresie 

zachowania jego gabarytu i bryJy, ksztaJtu 
dachu, detali architektonicznych, proporcji 

otworów okiennych i drzwiowych. 

3. Wyznacza się teren zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami oznaczony 
na rysunku planu symbolem U3/MN i w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia dotyczące jego ”rzeznaczenia 
oraz zasad zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 
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a)  zabudowa usJugowa, budynki uwyteczno`ci 
publicznej oraz budynki zamieszkania 

zbiorowego, 

b)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z wbudowaną funkcją usJugową, 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  jako niezbędne uzu”eJnienie ”rzeznaczenia 
”odstawowego mogą być realizowane: 

 obiekty maJej architektury, 

 zieleL urządzona, 

 parkingi, garawe, 

 drogi wewnętrzne, dojazdy, 

 ciągi komunikacji ”ieszej, 

 `ciewki rowerowe, 

 sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

b)  do”uszcza się: 

 realizację obiektów tymczasowych, 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  zakazuje się: 

 realizacji ”rzedsięwzięć okre`lanych jako 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, 

 realizacji nowych budynków mieszkaniowych 
jednorodzinnych oraz przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy i odbudowy budynków istniejących 
bez wbudowanej funkcji usJugowej, 

b)  nakazuje się: 

 zabezpieczenie potrzeb parkingowych 

w granicach terenu, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją usJugową w ilo`ci nie mniejszej niw 
dwa miejsca ”arkingowe na ńŃŃ m² 
”owierzchni wewnętrznej budynku usJugowego 
lub lokalu uwytkowego, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją mieszkalną w ilo`ci nie mniejszej niw 
jedno miejsce parkingowe lub garawowe na 
lokal mieszkalny. 

4)  Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  dla dachów s”adzistych ustala się kolorystykę 
”okryć dachowych w gamie stonowanych 

odcieni brązu, grafitu lub kolorystyki materiaJów 
naturalnych (kamieL, drewno, it”Ł), 

b)  ustala się wykonywanie elewacji budynków 
w stonowanych kolorach pastelowych lub 

w kolorystyce materiaJów naturalnych (kamieL, 
drewno, itp.), 

c)  ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc 
gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 

5)  Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a)  do”uszcza się lokalizację reklam, związanych 
z podstawowym przeznaczeniem lub 

uwytkowaniem terenu, nie większych niw  
2,Ń m² ”owierzchni, 

b)  reklamy i tablice informacyjne umieszczone na 

budynku ”owinny nawiązywać do kom”ozycji 
fasady z uwzględnieniem ”odziaJów na elewacji 
wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, 

otwory okienne, drzwiowe itp., 

c)  ogrodzenia od strony dróg ”ublicznych nalewy 
wykonywać zgodnie z przebiegiem linii 

rozgraniczających te drogi, 

d)  zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeL 
betonowych od strony dróg ”ublicznych 
i ciągów ”ieszych, 

6)  Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a)  przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie 

obiektów istniejących ustala się, we 
maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, 

b)  do”uszcza się mowliwo`ć realizacji kondygnacji 

podziemnych, 

c)  przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

budynków zlokalizowanych w pierwszej linii 

zabudowy od strony ulŁ Li”iLskiego ustala się 
realizację dachów dwus”adowych lub 
wielospadowych o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych zawierającym się 
w przedziale 30-45°, i równolegJym lub 
zbliwonym do równolegJego ”oJoweniu kalenicy 
w stosunku do ulŁ Li”iLskiego, 

d)  przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

budynków zlokalizowanych ”oza ”ierwszą linią 
zabudowy od strony ulŁ Li”iLskiego do”uszcza 
się ksztaJtowanie dachów budynków o równych 
formach i kątach nachylenia, 

e)  ”rzy budowie nowych budynków oraz ”rzy 
rozbudowie budynków istniejących ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy, znajdującą się 
w odlegJo`ci: 

 3,5 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ Li”iLskiego znajdującej się 
”oza granicą obszaru objętego ”lanem (6 m od 
krawędzi jezdni ulŁ Li”iLskiego), zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 
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 4 m od linii rozgraniczającej z terenem KDD1  

(6 m od krawędzi jezdni ”rojektowanej), 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

f)  maksymalny ws”óJczynnik zabudowy -  

7Ń% ”owierzchni dziaJki, 

g)  minimum 5% ”owierzchni dziaJki musi stanowić 
teren biologicznie czynny, 

h)  do”uszcza się lokalizację budynków 
bezpo`rednio ”rzy granicy dziaJki lub 
w odlegJo`ci ń,5 m od granicy, ”rzy 
zachowaniu okre`lonych w planie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

i)  szczególne zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci zawiera § 6 uchwaJy, 

j)  ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw 6ŃŃ m², 

k)  szeroko`ć frontu dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw ń6 m, 

l)  kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek 
w stosunku do pasa drogowego powinien 

znajdować się w przedziale ”omiędzy  
45º a 9ŃºŁ 

7)  Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a)  Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: 

 bez”o`rednio z istniejącej drogi ”ublicznej  
ulŁ Li”iLskiego, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, 

 z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD1, 

 ”o`rednio drogami wewnętrznymi i dojazdami 

indywidualnymi z dróg wewnętrznych lub dróg 
publicznych. 

4. Wyznacza się teren zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami oznaczony 
na rysunku planu symbolem U4/MN i w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia dotyczące jego ”rzeznaczenia 
oraz zasad zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa usJugowa, budynki uwyteczno`ci 
publicznej oraz budynki zamieszkania 

zbiorowego, 

b)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z wbudowaną funkcją usJugowąŁ 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  jako niezbędne uzu”eJnienie ”rzeznaczenia 
”odstawowego mogą być realizowane: 

 obiekty maJej architektury, 

 zieleL urządzona, 

 ”arkingi, garawe, 

 drogi wewnętrzne, dojazdy, 

 ciągi komunikacji ”ieszej, 

 `ciewki rowerowe, 

 sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

b)  do”uszcza się: 

 realizację obiektów tymczasowych, 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  zakazuje się: 

 realizacji przedsięwzięć okre`lanych jako 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, 

 realizacji nowych budynków mieszkaniowych 
jednorodzinnych oraz przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy i odbudowy budynków istniejących 
bez wbudowanej funkcji usJugowej, 

b)  nakazuje się: 

 zabezpieczenie potrzeb parkingowych 

w granicach terenu, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją usJugową w ilo`ci nie mniejszej niw 
dwa miejsca ”arkingowe na ńŃŃ m² 
”owierzchni wewnętrznej budynku usJugowego 
lub lokalu uwytkowego, 

 realizację miejsc ”arkingowych związanych 
z funkcją mieszkalną w ilo`ci nie mniejszej niw 
jedno miejsce parkingowe lub garawowe na 
lokal mieszkalny. 

4)  Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a)  dla dachów s”adzistych ustala się kolorystykę 
”okryć dachowych w gamie stonowanych 

odcieni brązu, grafitu lub kolorystyki materiaJów 
naturalnych (kamieL, drewno, it”Ł), 

b)  ustala się wykonywanie elewacji budynków 
w stonowanych kolorach pastelowych lub 

w kolorystyce materiaJów naturalnych (kamieL, 
drewno, itp.), 

c)  ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc 
gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 

5)  Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a)  do”uszcza się lokalizację reklam, związanych 
z podstawowym przeznaczeniem lub 

uwytkowaniem terenu, nie większych niw  
2,Ń m² ”owierzchni, 
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b)  reklamy i tablice informacyjne umieszczone na 

budynku ”owinny nawiązywać do kom”ozycji 
fasady z uwzględnieniem ”odziaJów na elewacji 
wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, 

otwory okienne, drzwiowe itp., 

c)  ogrodzenia od strony dróg ”ublicznych nalewy 
wykonywać zgodnie z przebiegiem linii 

rozgraniczających te drogi, 

d)  zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeL 
betonowych od strony dróg ”ublicznych 
i ciągów ”ieszych, 

6)  Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a)  przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie 

obiektów istniejących ustala się, we 
maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, 

b)  do”uszcza się mowliwo`ć realizacji kondygnacji 

podziemnych, 

c)  przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

budynków ustala się realizację dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 
zawierającym się w przedziale 30-45°, 

d)  ”rzy budowie nowych budynków oraz ”rzy 
rozbudowie budynków istniejących ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy, znajdującą się 
w odlegJo`ci: 

 3,5 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ Li”iLskiego znajdującej się 
”oza granicą obszaru objętego ”lanem (6 m od 
krawędzi jezdni ulŁ Li”iLskiego), zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 

 od 4 m do 6 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ BeksiLskiego znajdującej  
się ”oza granicą obszaru objętego ”lanem  
(4-6 m od krawędzi jezdni ulŁ BeksiLskiego), 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

e)  maksymalny ws”óJczynnik zabudowy -  

7Ń% ”owierzchni dziaJki, 

f)  minimum 5% ”owierzchni dziaJki musi stanowić 
teren biologicznie czynny, 

g)  do”uszcza się lokalizację budynków 
bezpo`rednio ”rzy granicy dziaJki lub 
w odlegJo`ci ń,5 m od granicy, ”rzy 
zachowaniu okre`lonych w planie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

h)  szczególne zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci zawiera § 6 uchwaJy, 

i)  ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw 6ŃŃ m², 

j)  szeroko`ć frontu dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw ń6 m, 

k)  kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek 
w stosunku do pasa drogowego powinien 

znajdować się w ”rzedziale ”omiędzy  
45º a 9ŃºŁ 

7)  Ustalenia w zakresie obsJugi komunikacyjnej: 

a)  Ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: 

 bez”o`rednio z istniejącej drogi ”ublicznej  
ulŁ Li”iLskiego, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, 

 bez”o`rednio z istniejącej drogi ”ublicznej  
ulŁ BeksiLskiego, znajdującej się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, 

 ”o`rednio drogami wewnętrznymi i istniejącymi 
dojazdami indywidualnymi z dróg 
wewnętrznych lub dróg ”ublicznychŁ 

5. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony 
na rysunku planu symbolem KD/U i w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia dotyczące jego ”rzeznaczenia 
oraz zasad zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 

a)  teren komunikacji ｦ obiektów i urządzeL 
związanych z komunikacją ”ubliczną, w celu 

realizacji ”oJączenia komunikacyjnego terenu 
U1/UC z ulŁ BeksiLskiego, znajdującą się ”oza 
granicą obszaru objętego planem, w tym: 

 istniejący zjazd z ulŁ BeksiLskiego 
z mowliwo`cią ”rzebudowy i rozbudowy lub 

budowa nowego zjazdu, 

 droga publiczna dojazdowa o szeroko`ci  
”asa ruchu nie mniejszej niw 3 m w przypadku 

drogi jednopasowej i nie mniejszej niw  
2,25 m w przypadku drogi dwupasowej, 

 przystanki komunikacji publicznej, 

 ciągi komunikacji ”ieszejŁ 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  zieleL urządzona, 

b)  obiekty maJej architektury, 

c)  drogi wewnętrzne, 

d)  sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej, 

e)  obiekt usJugowy usytuowany poza obszarem 

”rzeznaczonym dla ruchu ”ojazdów i pieszych. 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
handlu i gastronomii, 
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b)  zakaz realizacji ”rzedsięwzięć okre`lanych jako 

mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, 

4)  Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a)  do”uszcza się budowę obiektów maJej 
architektury i reklam poza obszarem 

przeznaczonym dla ruchu pojazdów, 

b)  nakaz realizacji przestrzeni publicznych 

dostę”nych dla ruchu ”ieszego i rowerowego 

Jączących teren UńłUC z miejską ”rzestrzeL 
”ubliczną ulŁ BeksiLskiego, 

5)  Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a)  maksymalna wysoko`ć zabudowy 
do”uszczonego obiektu usJugowego nie mowe 
”rzekraczać ń kondygnacji nadziemnej, 

b)  do”uszcza się ksztaJtowanie dachu 
do”uszczonego obiektu usJugowego o równych 
formach i kątach nachylenia ”oJaci dachowych, 

c)  powierzchnia zabudowy dopuszczonego obiektu 

usJugowego nie mowe być większa niw 25 m², 

6. Wyznacza się teren drogi ”ublicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD1 

i w”rowadza się nastę”ujące ustalenia dotyczące jego 
przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 

a)  droga publiczna klasy dojazdowej. 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  zieleL urządzona, 

b)  sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej bez budynków 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  ulica jednojezdniowa, jednopasowa, 

b)  szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających  
7,0 m z poszerzeniem, zgodnie z oznaczeniem 

na rysunku planu, 

c)  szeroko`ć jezdni ｦ min. 3,0 m, pod warunkiem 

utwardzonej korony minimalnej szeroko`ci  
5,0 m, 

d)  do”uszcza się mowliwo`ć realizacji drogi jako 
ciągu ”ieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa 

dla pieszych, 

4)  Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a)  do”uszcza się budowę obiektów maJej 
architektury i reklam poza obszarem 

przeznaczonym dla ruchu pojazdów, 

7. Wyznacza się teren wód ”owierzchniowych 
`ródlądowych oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 
WS1 i w”rowadza się nastę”ujące ustalenia dotyczące 

jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 

1)  Przeznaczenie podstawowe: 

a)  teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 

b)  obiekty mostowe, 

c)  rządzenia wodne, 

2)  Przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  sieci, urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

3)  Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a)  zakazuje się: 

 lokalizacji zabudowy, 

 lokalizacji obiektów tymczasowych, 

b)  ustala się: 

 mowliwo`ć ”rzebudowy i rozbudowy 

istniejącego obiektu mostowego i mowliwo`ć 
budowy nowych obiektów mostowych dla 
celów realizacji dojazdu na teren UńłUC  
z ulŁ BeksiLskiego ”o”rzez teren komunikacji 

KD/U. 

§ 5. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowegoŁ Na obszarze objętym ”lanem 
obowiązują nastę”ujące ustalenia wynikające 
z ”otrzeb ochrony `rodowiska: 

1)  istniejąca i ”rojektowana dziaJalno`ć nie mowe 
”owodować ”rzekroczeL standardów jako`ci 

`rodowiska ”oza granicami terenu, do którego 
”rowadzący dziaJalno`ć ”osiada tytuJ ”rawny, 

2)  zakaz prowadzenia gospodarki wodno-

`ciekowej ”owodującej zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

3)  w trakcie realizacji i likwidacji inwestycji nalewy 
za”ewnić oczyszczanie wód od”rowadzanych 
do odbiornika, 

4)  w zakresie ochrony ”rzed haJasem w”rowadza 

się nastę”ujące ustalenia: 

a)  dla terenów oznaczonych symbolami U2łMW, 
U3/MN i U4łMN do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowisku ustala się jak dla terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-

usJugowe, 

b)  ”ozostaJe tereny nie wymagają ochrony ”rzed 
haJasem, 

5)  w zakresie gos”odarki od”adami na caJym 
terenie objętym ”lanem w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia: 

a)  zakaz skJadowania od”adów, 
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b)  gromadzenie od”adów komunalnych 
w szczelnych ”ojemnikach na wJasnej dziaJce 
i usuwanie zgodnie z zasadami obowiązującymi 
na terenie Miasta Sanoka. 

§ 6. Szczególne zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem 
miejscowym. W przypadku przeprowadzenia scalania 

iłlub ”odziaJu nieruchomo`ci obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1)  w wyniku ”odziaJu nie mogą ”owstać dziaJki 
o ”arametrach innych niw okre`lone 
w ustaleniach dla ”oszczególnych terenów 
zawartych w § 4, za wyjątkiem: 

a)  dokonywania ”odziaJów w liniach 

rozgraniczających ”oszczególne tereny, 

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

c)  dokonywania ”odziaJu mającego na celu 
powiększenie innej dziaJki, ”rzy których to 
”odziaJach nie obowiązuje zachowanie 
”arametrów wielko`ciowych dziaJek, które 
”owstaną w wyniku tych ”odziaJówŁ 

2)  do”uszcza się mowliwo`ć scalania dziaJek, gdy 
istniejąca ”owierzchnia dziaJki wedJug granic 
wJasno`ci, jej ksztaJt lub dostę” do drogi 

publicznej i infrastruktury uniemowliwia jej 
wykorzystanie dla okre`lonych w ”lanie celów 
i zadaLŁ 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Na obszarze objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące ustalenia w odniesieniu do systemów 
komunikacji drogowej: 

1)  Podstawowy ukJad komunikacyjny stanowią: 

a)  ulŁ Li”iLskiego, znajdująca się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, 

b)  ulŁ BeksiLskiego, znajdująca się ”oza granicą 
obszaru objętego ”lanem, 

c)  teren komunikacji KD/U - obiektów i urządzeL 
związanych z komunikacją ”ubliczną, w celu 

realizacji ”oJączenia komunikacyjnego terenu 
U1/UC z ul. BeksiLskiego, 

d)  teren drogi publicznej dojazdowej KDD1. 

2)  Śrogi wewnętrzne, które mogą być wydzielane 

zgodnie z ustaleniami dla terenów UńłUC, 
U2/MW, U3/MN, U4/MN, KD/U a takwe dojazdy 
indywidualne z dróg wewnętrznych lub dróg 
”ublicznych, ”arkingi, ciągi ”iesze, ”ieszo-

jezdne stanowią uzu”eJnienie ”odstawowego 

ukJadu komunikacyjnegoŁ 

2. Na obszarze objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące ustalenia w odniesieniu do systemów 
infrastruktury technicznej: 

1)  ustalenia ogólne: 

a)  Ustala się mowliwo`ć budowy ”rzyJączy, sieci, 
urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej 
niezbędnych dla obsJugi terenów objętych 
planem, ”rzy zachowaniu ”ozostaJych ustaleL 
planu, 

b)  Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej nie związanych z obsJugą terenów 
objętych ”lanem, wyJącznie w przypadku, gdy 

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

c)  Sieci i urządzenia techniczne nalewy lokalizować 
w obrębie ”rzestrzeni ”ublicznych, z wyjątkiem 
tych ”rzebiegów, które wynikają z potrzeb 

realizacji przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego poszczególnych terenówŁ 

2)  ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 

w wodę: 

a)  ustala się zao”atrzenie w wodę wszystkich 
odbiorców z sieci wodociągowej znajdującej się 
w obszarze objętym planem lub poza tym 

obszarem, ”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
wodociągowej o ”rzekroju nie mniejszym niw 
Ø8Ń mm, 

b)  w bilansach za”otrzebowania na wodę oraz 
”rzy realizacji sieci nalewy uwzględnić ”otrzeby 
związane z ochroną ”rzeciw”owarowąŁ 

3)  ustalenia w zakresie od”rowadzania `cieków 
komunalnych: 

a)  ustala się od”rowadzanie `cieków komunalnych 
do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej 

znajdującej się w obszarze objętym ”lanem lub 
poza tym obszarem, z odprowadzeniem 

`cieków do oczyszczalni `cieków, 
zlokalizowanej ”oza obszarem objętym ”lanem, 
”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niw 
Øń6Ń mm dla kanalizacji grawitacyjnej lub  
Ø 9Ń mm dla kanalizacji tJocznej, 

4)  ustalenia w zakresie od”rowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

a)  ustala się ujmowanie caJo`ci wód o”adowych 
i roztopowych z powierzchni terenu o trwaJej 
nawierzchni w system kanalizacji deszczowej 

o `rednicach kanaJów nie mniejszych niw  
Øń6Ń mm, zao”atrzony w urządzenia 
oczyszczające `cieki ”rzed od”rowadzeniem do 
odbiornika, 

b)  system kanalizacji deszczowej nalewy 
wyposawyć w urządzenia zabez”ieczające 
odbiornik przed skutkami uwolnienia duwych 
ilo`ci substancji niebezpiecznych w wyniku 

awarii i wy”adkówŁ 

5)  ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

a)  ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego 
ukJadu sieci elektroenergetycznych niskiego 
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i `redniego napięcia oraz stacji 

transformatorowej znajdującej się w obszarze 

objętym ”lanem, 

b)  w celu ”rzyJączenia nowych odbiorców  
ustala się budowę sieci rozdzielczej niskiego 
na”ięcia z istniejącej stacji transformatorowej 
wraz z mowliwo`cią budowy nowych stacji 

transformatorowych i sieci 

elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia, 

c)  nowe stacje transformatorowe wolnostojące 
nalewy lokalizować na dziaJkach wydzielonych 
z za”ewnieniem mowliwo`ci dojazdu 
samochodu cięwarowego, 

d)  ustala się ”rzyjęcie zasady budowy nowych 
sieci elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

napięcia oraz rozbudowy i przebudowy 

istniejących sieci `redniego i niskiego na”ięcia 
w systemie ziemnym kablowym, 

e)  ”rzy zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”rzebiegu istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej, 

f)  w ”rzy”adku wystą”ienia kolizji 
”rojektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami elektroenergetycznymi nalewy sieci te 
”rzystosować do nowych warunków ”racyŁ 

6)  ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych: 

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

niskiego ci`nienia znajdującej się w obszarze 

objętym ”lanem lub ”oza tym obszarem, 
”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci gazowej 
niskiego ci`nienia, 

7)  ustalenia w odniesieniu do sieci 

teletechnicznych: 

a)  ustala się utrzymanie istniejącego ukJadu sieci 
oraz urządzeL teletechnicznych oraz jego 
rozbudowę w celu ”rzyJączenia nowych 
odbiorców, 

b)  ustala się ”rzyjęcie zasady ”odziemnego 
kablowania nowo realizowanych oraz 

przebudowywanych i rozbudowywanych sieci 

teletechnicznych, 

8)  ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 

w energię cie”lną: 

a)  ustala się ogrzewanie budynków ”o”rzez 
”rzyJączenie do istniejącej sieci cie”lnej lub 
poprzez indywidualne uródJa cie”Ja 
z zastosowaniem ekologicznych no`ników 
energii, wykorzystujących n”Ł: olej o”aJowy, 
energię elektryczną, ”aliwo gazowe 
i odnawialne uródJa energii (kolektory sJoneczne 
i ”om”y cie”Ja)Ł 

§ 8. Ustalenia dotyczące s”osobu i terminu 

tymczasowego zagos”odarowania, urządzania 
i uwytkowania terenówŁńŁ Śo czasu realizacji ustaleL 
”lanu tereny nalewy uwytkować w s”osób 
dotychczasowy, bez mowliwo`ci ”odejmowania dziaJaL 
utrudniających w”rowadzenie zagos”odarowania 
zgodnego z planem. 

2Ł Nie do”uszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym  

w ust. 1. 

§ 9. Ustalenia dotyczące regulacji będących 
przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36  

ust. 4 ustawyŁ Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

(z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu) w wysoko`ci 3Ń%Ł 

ŚźIAI III 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 10. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i publikacji 

na stronie internetowej Urzędu Miasta SanokaŁ 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Jan Pawlik 
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