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IIŁ źśSTAWIśNIś ŚOTACJI JśŚNOSTśK SPOźA SśKTORA FINANSÓW PUBLICźNYCH 
UŚźIśLANŹCH ź BUŚvśTU MIASTA 
 

POŚMIOT OTRźYMUJĄCY 
ŚOTACJĘ 

KWOTA 

DOTACJI 
ZADANIE REALIZOWANE RODZAJ DOTACJI 

Podmiot wybierany w drodze 

konkursu 

8 ŃŃŃ zJ 

organizacja imprez kulturalnych, 

upowszechnianie amatorskiego 

ruchu artystycznego, ”o”u‘aryzację 
‘oka‘nej twórczo`ci i wykonawstwa 
artystycznego, o”rawę ’uzyczną 
`wiąt ”aLstwowych 

celowa na zadanie 

zlecone 

Podmiot wybierany w drodze 

konkursu 35 ŃŃŃ zJ 
dofinansowanie rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Gminy 

Miejskiej Lubaczów 

celowa na zadanie 

zlecone 

RAZEM 43 ŃŃŃ zJ 
  

 

 

źaJącznik Nr 2 

do uchwaJy budwetowej 
na 2010 rok 

 

PLANOWANE DOCHOŚY WIASNś I WYŚATKI NIMI FINANSOWANś W 2ŃńŃ RŁ 
 

ŚziaJ RozdziaJ Nazwa Dochody Wydatki 

700 70005 źa—Jad Gos”odar—i Lo—alowe– 108 000  108 000  

852 85295 Mie–s—i O`rode— Pomocy S”oJeczne– 2 870  2 870  

    Razem 110 870  110 870  

 

 

źaJącznik Nr 3 

do uchwaJy budwetowej 
na 2010 rok 

 

PLANOWANś PRźYCHOŚY I KOSźTY źAKIAŚÓW BUŚvśTOWYCH W 2ŃńŃ RŁ 
 

ŚziaJ RozdziaJ Nazwa 

stan `rod—ów 
obrotowych na 

”ocząte— ro—u 

Przychody 
w tym 

dotacja 
Wydatki 

w tym 

w”Jata do 
budwetu 

stan `rod—ów 
obrotowych 

na koniec 

roku 

900 90001 
Oczyszczalnia 

_cie—ów 
69 ń23 zJ 1 002 642 0 995 458 0 76 3Ń7 zJ 

  
Razem 69 123 1 002 642 0 995 458 0 76 307 
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UCHWAIA NR 28ł2ŃńŃ 

RAŚY MIśJSKIśJ W PRźśMY_LU 

 z dnia 24 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭA—ademia Wschodnioeuro”e–s—aｬ 
 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o sa’orządzie g’inny’ (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óuniejszy’i z’iana’i) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, z ”óuniejszy’i z’iana’i) Rada 
Miejska w Prze’y`‘u uchwa‘a co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. ńŁ Stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami 

Studiu’ UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Prze’y`‘a 
uchwa‘onego UchwaJą Nr 26ł2ŃŃ6 Rady Miejskiej 
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w Prze’y`‘u z dnia 23 ‘utego 2ŃŃ6 rŁ uchwa‘a się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

ｭAKAŚśMIA WSCHOŚNIOśUROPśJSKAｬ, zwany 
w da‘szej czę`ci uchwaJy ”‘anem. 

2. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni okoJo 32,Ń5 ha ”oJowony w Prze’y`‘u, 
na ”oJudnie od u‘icy A‘eksandra Śworskiego Jącznie 
z tą u‘icą, na zachód od u‘icy Nestora, do u‘icy 
BakoLczyckiej na ”oJudniu, Jącznie z tą u‘icą, do 
terenów za’kniętych na zachodzie, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

3Ł źaJącznika’i do niniejszej uchwaJy są: 

1)  źaJącznik Nr ń rysunek planu w skali 1:1000 

stanowiący integra‘ną czę`ć uchwaJy, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych tam 

oznaczeL stanowionychŁ 

2)  źaJącznik Nr 2 okre`‘ający s”osób rea‘izacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które na‘ewą do 
zadaL wJasnych g’iny oraz zasadach ich 
finansowania. 

§ 2. ńŁ W obszarze ”‘anu usta‘a się nastę”ujące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1)  UEW/ZP ｦ tereny usJug szko‘nictwa wywszego 
na terenie źes”oJu PaJacowo - Parkowego 

Lubomirskich w Prze’y`‘u, 

2)  UEｦ tereny usJug szko‘nictwa wywszego 
i `redniego, 

3)  US ｦ teren sportu i rekreacji, 

4)  U - tereny usJug, 

5)  MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

6)  MW/U - teren zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej, 

7)  ZD - tereny ogrodów dziaJkowych, 

8)  E ｦ tereny urządzeL infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej, 

9)  KDZ ｦ tereny dróg ”ub‘icznych zbiorczych, 

10)  KDL ｦ tereny dróg ”ub‘icznych ‘oka‘nych, 

11)  KDD ｦ tereny dróg ”ub‘icznych dojazdowych, 

12)  KDW ｦ teren drogi wewnętrznej, 

13)  KRX - tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych. 

2Ł W obszarze ”‘anu nie do”uszcza się 
lokalizacji: 

1)  garawy b‘aszanych i obiektów gos”odarczych 

blaszanych, 

2)  obiektów hand‘owych o powierzchni sprzedawy 
większej niw 2ŃŃŃ ’2. 

3Ł W obszarze ”‘anu do”uszcza się ‘oka‘izację 
budynków w granicach dziaJekŁ 

4. W obszarze planu, w ”asach terenów 
”o’iędzy ‘inia’i rozgraniczający’i tereny ko’unikacji 
publicznej i infrastruktury technicznej a liniami 

zabudowy, do”uszcza się ‘oka‘izację: 

1)  ’urów o”orowych, 

2)  skarp i nasy”ów, 

3)  zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 

4)  reklam, tablic informacyjnych, 

5)  ”arkingów, ’iejsc ”ostojowych i stojaków d‘a 
rowerów, 

6)  obudowanych miejsc na pojemniki do 

czasowego gro’adzenia od”adów staJych, 

7)  sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

§ 3. ńŁ I‘ekroć w uchwa‘e ’ówi się o: 

1)  od‘egJo`ci bez”iecznej (kontro‘owanej) od sieci 
i urządzeL ko”a‘ni gazu - na‘ewy ”rzez to 

rozu’ieć uwidocznione na rysunku planu pasy 

terenu wokóJ odwiertów gazowych i wzdJuw 
sieci gazowych, 

2)  dominancie architektonicznej ｦ na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć obiekt budow‘any ‘ub jego czę`ć, 
która koncentruje uwagę obserwatorów ze 
wzg‘ędu na swoją wyrówniającą for’ę 
architektoniczną, 

3)  ”unkcie szczegó‘ny’ ｦ na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć niewie‘ki obiekt ”rzyciągający uwagę 
obserwatorów, zwJaszcza ”o’nik, fontanna, 
instalacja plastyczna, 

4)  stanie istniejący’ budynku (budow‘i) - na‘ewy 
”rzez to rozu’ieć ”ara’etry okre`‘ające 
wysoko`ć i ksztaJt budynku (budow‘i), obrys 
w rzucie, wystrój architektoniczny e‘ewacji, 
ksztaJt i rodzaj pokrycia dachu istniejące w dniu 

uchwalenia planu miejscowego, 

5)  dachach ”Jaskich zie‘onych ｦ na‘ewy ”rzez to 
rozu’ieć dachy o powierzchni biologicznie 

czynnej na konstrukcji stropu. 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ USIUG 
SźKOLNICTWA WŹvSźśGO W źśSPOLś PAIACOWO 
ｦ PARKOWYM LUBOMIRSKICH, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  1UEW/ZP o powierzchni 7,25 ha, 

2)  2UEW/ZP o powierzchni 5,59 ha. 

2Ł Usta‘a się gJówne ”rzeznaczenie terenów: 
usJugi szko‘nictwa wywszego, ’ieszka‘nictwo 
zbiorowe, zie‘eL urządzonaŁ 
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3Ł W terenie ńUśWłźP do”uszcza się ‘oka‘izację 
obiektów ’aJej architektury: fontann, ”o’ników, 
rzeub, insta‘acji ”‘astycznych, a‘tan, ”ergo‘i, ’ostków 
oraz a‘ejek, `ciewek, ”‘acyków, syste’ów 
melioracyjnych i odwadniających, otwartych 
i ”odzie’nych zbiorników retencyjnych, stawu 
w konturze oznaczonym na rysunku planu symbolem 

ｭAｬ, ”arkingów nazie’nychŁ 

4Ł W terenie 2UśWłźP do”uszcza się ‘oka‘izację 
obiektów i urządzeL rekreacji, s”ortu, usJug d‘a 
”rzeznaczenia ”odstawowego, ”arkingów naziemnych, 

garawy: ”odzie’nych, ”arterowych i ”iętrowych, dróg 
wewnętrznych, ciągów ”ieszo-jezdnych, ”rzejazdów 
i dojazdów, syste’ów ’e‘ioracyjnych 
i odwadniających, otwartych i podziemnych 

zbiorników retencyjnychŁ 

5. Dla terenu 1 UśWłźP usta‘a się: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  w od‘egJo`ci z’iennej: ń2,5Ń - 26,80 m od 

zachodniej granicy opracowania - od  

u‘Ł voJnierzy I Armii Wojska Polskiego, 

w konturze oznaczonym na rysunku planu 

symbolem  

ｭAｬ, jak na rysunku ”‘anu, 

b)  w od‘egJo`ci z’iennej: 9,2Ń ｦ 30,00 m od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej KŚW, 
w konturze oznaczonym na rysunku planu 

sy’bo‘e’ ｭAｬ, jak na rysunku planu, 

c)  w od‘egJo`ci z’iennej: 42,4Ń ｦ 57,30 m od linii 

rozgraniczającej drogi ”ub‘icznej 3KŚź 
w konturze oznaczonym na rysunku planu 

sy’bo‘e’ ｭAｬ, jak na rysunku ”‘anu, 

d)  w od‘egJo`ci 3,6Ń ’ od ‘inii rozgraniczającej 
drogi wewnętrznej KŚW w konturze 

oznaczonym na rysunku planu symbolem  

ｭBｬ, jak na rysunku ”‘anu, 

e)  w od‘egJo`ci 5,3Ń ’ od ‘inii rozgraniczającej 
drogi publicznej zbiorczej 2KDZ w konturze 

oznaczonym na rysunku planu symbolem  

ｭBｬ, jak na rysunku ”‘anu, 

2)  udziaJ ”owierzchni zabudowanej do powierzchni 

terenu: maksymalnie 20%, 

3)  ’ini’a‘ną ”owierzchnię bio‘ogicznie czynną: 
70% powierzchni terenu, 

4)  wydzie‘a się czę`ci terenu oznaczone na 
rysunku ”‘anu kontura’i ｭAｬ i ｭBｬ, w których 
dopuszczalna jest zabudowa budynkami przy 

s”eJnieniu warunków: 

a)  do”uszcza‘na wysoko`ć zabudowy: 

 minimalna w konturze ｭAｬ: ńŃ,ŃŃ ’ od 
”ozio’u terenu ”rzy gJówny’ wej`ciu do 
najwywszego poziomu dachu, 

 maksymalna w konturze ｭAｬ: 2Ń,ŃŃ ’ od 
”ozio’u terenu ”rzy gJówny’ wej`ciu do 
najwywszego poziomu dachu, 

 minimalna w konturze ｭBｬ: 3,5Ń ’ od ”ozio’u 
terenu ”rzy gJówny’ wej`ciu do najwywszego 
poziomu dachu, 

 maksymalna w konturze ｭBｬ: 7,5Ń ’ od 
”ozio’u terenu ”rzy gJówny’ wej`ciu do 
najwywszego poziomu dachu, 

b)  do”uszcza‘ne ksztaJty dachów: wie‘os”adowe 

o kącie nachy‘enia ”oJaci ńŃ - 4Ń° z pokryciem: 

z b‘achy ”Jaskiej z rąbkie’ stojący’, dachówką 
cera’iczną w kolorze naturalnej terakoty. 

c)  dopuszczalne dominanty architektoniczne 

w budynkach w ”ostaci wiewyczek, wykuszy, 
portyków, attyk, ‘ukarn, 

d)  d‘a istniejących budynków w konturze ｭAｬ: 

 w budynku oznaczonym na rysunku planu 

nu’ere’ ｭ7ｬ do”uszcza się re’ont, 
”rzebudowę ”rzy zachowaniu stanu 
istniejącego budynku w zakresie: wystroju 

e‘ewacji, ksztaJtu i rodzaju pokrycia dachu, 

 w budynkach ｭ5ｬ, ｭ6ｬ i ｭ7ｬ zakazuje się 
nadbudowy, 

 d‘a budynków oznaczonych na rysunku ”‘anu 
nu’era’i ｭ5" i ｭ6ｬ, do”uszcza się re’ont, 
przebudowę i rozbudowę, 

 d‘a istniejącego budynku w konturze  

ｭBｬ do”uszcza się re’ont i ”rzebudowę  
”rzy zachowaniu istniejącego ksztaJtu dachu, 

6Ł Ś‘a terenu 2UśWłźP usta‘a się: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  w od‘egJo`ci 8,ŃŃ ’ od ‘inii rozgraniczającej 
drogi publicznej 2KDZ, 

b)  w od‘egJo`ci 6,ŃŃ ’ od ‘inii rozgraniczającej 
terenu ciągu ”ieszo-jezdnego 5KRX, 

c)  w od‘egJo`ci z’iennej 13,80 ｦ 33,20 m od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej KŚW 
stanowiącej ul. Tymona Terleckiego, jak na 

rysunku planu, 

2)  udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

terenu: maksymalnie 40%, 

3)  ’ini’a‘ną ”owierzchnię bio‘ogicznie czynną: 
50% powierzchni terenu, 

4)  d‘a istniejących budynków oznaczonych na 
rysunku ”‘anu nu’era’i ｭńｬ, ｭ2ｬ, ｭ3ｬ, ｭ4ｬ 
do”uszcza się re’ont, ”rzebudowę, 
rozbudowę, nadbudowę, ”rzy zachowaniu 
warunków: 

a)  utrzy’aniu ksztaJtów dachów i kątów 
nachy‘enia ”oJaci dachowych jak w stanie 

istniejący’ budynków, w granicach 10-400, 

b)  ’aksy’a‘nej wysoko`ci: 2 kondygnacji 

nadziemnych i nie więcej niw ń2,ŃŃ ’ od 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 29  - 2098 -  Poz. 655 
 

”ozio’u terenu ”rzy gJówny’ wej`ciu do 
najwywszego ”ozio’u dachu, 

c)  ”okryciu dachów: dachówką cera’iczną 
w kolorze naturalnej terakoty ‘ub b‘achą ”Jaską 
z rąbka’i stojący’i z dopuszczalnymi oknami 

”oJaciowymi i lukarnami, 

5)  warunki d‘a nowych budynków, ”oza garawa’i: 

a)  ’aksy’a‘na wysoko`ć: do 3 kondygnacji 

nadzie’nych oraz nie więcej niw ń2,ŃŃ ’ od 
”ozio’u terenu ”rzy wej`ciu gJówny’ do 
budynku do najwywszego poziomu dachu, 

b)  obowiązkowe dachy wie‘os”adowe 
o jednakowy’ kącie nachy‘enia ”oJaci: 3Ń-4Ńº, 

c)  ”okrycie dachów: dachówką cera’iczną 
w ko‘orze natura‘nej terakoty ‘ub b‘achą ”Jaską 
w kolorze szarym z rąbka’i stojącymi, 

z dopuszczalnymi lukarnami i przeszkleniami 

”oJaci dachowych w ”ostaci okien ”oJaciowych 
i pokrycia z ”rzeuroczystych ’ateriaJów 
dachowych na powierzchni do 30% dachu, 

d)  zakaz ”rzekroczenia wy’iarów budynku 
w rzucie: 14,00 m x 20,00 m, 

6)  warunki d‘a garawy: 

a)  garawe ”odzie’ne z dacha’i ”Jaski’i zie‘onymi, 

wystający’i do Ń,7 ’ ”onad teren, 

b)  garawe na ”ozio’ie terenu: ”arterowe do  
ńŃ boksów ‘ub ’iejsc ”ostojowych w ukJadzie 
szeregowym, o wysoko`ci do 4,5Ń m, 

z dachami dwuspadowymi z pokryciem jak 

w pkt 5c, 

c)  garawe ”iętrowe: o wysoko`ci do 3 kondygnacji 

nadziemnych, z dachami dwuspadowymi 

z pokryciem jak w pkt 5c i nie ”rzekraczające 
wy’iarów w rzucie 20x35 m. 

7Ł Ś‘a ogrodzenia terenów, o których ’owa 
w ust. 1 usta‘a się: 

a)  do”uszcza się re’ont i ”rzebudowę ogrodzenia 

z nowymi kratami, furtkami i bramami w polach 

”o’iędzy sJu”a’i ”od warunkie’ zachowania: 
‘inii ogrodzenia, wysoko`ci i ksztaJtu sJu”ów od 
strony zachodniej- od u‘Ł voJnierzy I Armii 

Wojska Polskiego, wystroju architektonicznego 

bramy i kordegardy, jak w stanie istniejący’ 
budowli, 

b)  d‘a ”ozostaJej czę`ci do”uszcza się ogrodzenie 
ze sJu”a’i ’urowany’i ‘ub we‘betowy’i 
i kratami metalowy’i ”o’iędzy ni’i, 
o wysoko`ci ń,5Ń ｦ 2,00 m od terenu, 

8Ł Usta‘a się zasady ”odziaJu na dziaJki: 

1)  Ś‘a terenu ńUśWłźP: wyJącznie d‘a ‘oka‘izacji 
dróg ”ub‘icznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej 
o powierzchniach wynikających z ich 

”ara’etrów technicznychŁ 

2)  dla terenu 2UEW/ZP: 

a)  minimalna powierzchnia: 0,25 ha, 

b)  ’ini’a‘na szeroko`ć frontu dziaJki: 4Ń,Ń ’, 

c)  kąt ”o’iędzy granica’i i droga’i ‘ub ciąga’i 
pieszo-jezdnymi: 80-9Ń°, 

d)  do”uszcza się ”odziaJy d‘a ‘oka‘izacji dróg 
publicznych i wewnętrznych, ciągów ”ieszo-

jezdnych oraz sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej o ”owierzchniach wynikających 
z ich ”ara’etrów technicznych. 

9Ł Śostę”no`ć terenów: bez”o`rednio z dróg 
publicznych 2KDZ, 3KDZ i 2KŚL oraz za ”o’ocą drogi 
wewnętrznej KŚW, ciągu ”ieszo-jezdnego 5KRX. 

ńŃŁ Usta‘a się zasady obsJugi ”arkingowej: 

1)  d‘a budynków dydaktycznych, 
administracyjnych, naukowo ｦ badawczych, 

biurowych i technicznych: co najmniej 

1 miejsce postojowe dla samochodu 

osobowego na ńŃ ”racowników i studentów, 

2)  d‘a budynków ’ieszka‘nych: co naj’niej 
1 miejsce postojowe dla 1 samodzielnego 

pokoju lub mieszkania, 

3)  d‘a budynków usJugowych: co naj’niej 
1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, 

4)  obowiązkowe ’iejsca ”ostojowe d‘a rowerówŁ 

ńńŁ Pozio’ haJasu nie ’owe ”rzekroczyć 
”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów zabudowy 

związanej ze staJy’ ‘ub czasowy’ ”obyte’ dzieci 
i ’JodziewyŁ 

§ 5. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ USIUG 
SźKOLNICTWA WŹvSźśGO I _RśŚNIśGO oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 

1)  1UE o powierzchni 3,39 ha, 

2)  2UE o powierzchni 0,78 ha. 

2. Podstawowym przeznaczenie’ terenów są 
usJugi szko‘nictwa wywszego i `redniego, inne 
edukacyjne, administracyjne, naukowo-badawcze, 

biurowe, ”o’ocnicze obsJugi technicznej 
i towarzyszące: rekreacyjno ｦ sportowe, handlowe, 

gastronomiczne, opieki zdrowotnej i s”oJecznejŁ 

3. Na terenach do”uszcza się ‘oka‘izację 
obiektów ’ieszka‘nictwa zbiorowego: do’ów 
akademickich i ’ieszkaL d‘a ”ersone‘u naukowego 
a takwe usJug ty”u: centru’ ‘ogistyczne i szkoleniowe 

dla trans”ortu oraz dróg wewnętrznych, dojazdów, 
`ciewek ”ieszo-jezdnych i rowerowych, ”arkingów 
podziemnych, naziemnych i wielokondygnacyjnych. 

4Ł Ś‘a terenów, o których ’owa w ust. 1. 

usta‘a się: 

1)  obowiązującą ‘inię zabudowy od drogi 
publicznej 1KDZ w od‘egJo`ci 8,ŃŃ ’ od jej ‘inii 
rozgraniczającej, 
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2)  nie”rzekracza‘ną ‘inię zabudowy od drogi 
publicznej 2 KDZ w od‘egJo`ci 8,ŃŃ ’ od jej 
linii rozgraniczającej, 

3)  nie”rzekracza‘ną ‘inię zabudowy od ciągów 
pieszo ｦ jezdnych 1KRX, 2KRX, w od‘egJo`ci 
6,ŃŃ ’ od ich ‘inii rozgraniczających, 

4)  do”uszcza się ”rzesunięcie ‘inii rozgraniczającej 

tereny 2UE i 5U w kierunkach ”óJnoc ｦ 

”oJudnie o 2,00 m w kawdą stronę, 

5)  do”uszcza się ”rzejazd do terenu 5U ”rzez 
teren 2UE, 

6)  do”uszcza się cofnięcia e‘ewacji budynków ‘ub 
ich czę`ci od obowiązującej ‘inii zabudowy d‘a 
5Ń% ich dJugo`ci do 3,00 m w celu stworzenia 

”odcieni wej`ciowych, ryza‘itów, ”ortyków, 
i innych form architektonicznych tworzących 
e‘ewacjęŁ 

7)  UdziaJ ”owierzchni zabudowanej do 
powierzchni dziaJki: ’aksy’a‘nie 6Ń%, 

8)  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

30%. 

5Ł W stosunku do istniejącej zabudowy 
do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
istniejących budynków, z zastrzewenie’ zakazu 
z’iany obrysu d‘a czę`ci budynków znajdujących się 
po’iędzy ‘inia’i zabudowy i ‘inia’i rozgraniczający’i 
dróg i ciągów ”ieszo-jezdnych, 

6Ł Ś‘a nowych budynków z‘oka‘izowanych 
wzdJuw drogi ”ub‘icznej ńKŚź usta‘a się: 

1)  ’ini’a‘ną wysoko`ć budynków: nie ’niej niw 
9,00 m od poziomu chodnika przy ulicy do 

najwywszego ”oziomu dachu, 

2)  ’aksy’a‘ną wysoko`ć budynków: nie więcej 
niw 16,00 m od poziomu chodnika przy ulicy do 

najwywszego ”ozio’u dachu, 

3)  wystrój e‘ewacji z do”uszczenie’ ’ateriaJów: 
beton, cegJa, tynk, szkJo, ka’ieL natura‘ny 
i sztuczny, elementy ceramiczne, drewniane 

i metalowe, 

4)  ksztaJt dachu ”Jaski ‘ub wie‘os”adowy o kącie 
nachy‘enia ”oJaci 2Ń - 45° z dopuszczalnymi 

dominantami architektonicznymi w formie 

wiewyczek, ko”uJ, wykuszy, attyk, konstrukcji 
ze znakami firmowymi, 

5)  ”okrycie dachów jednakowe ”od wzg‘ęde’ 
’ateriaJowy’ i ko‘oru d‘a kawdej dziaJki: d‘a 
dachów ”Jaskich z ”a”y, d‘a ”ozostaJych 
z dachówki cera’icznej, b‘achy tJoczonej 
w for’ie dachówki ‘ub b‘achy ”Jaskiej, 
z dopuszczalnymi przeszkleniami o powierzchni 

do 30% powierzchni dachu. 

7Ł Ś‘a ”ozostaJych budynków usta‘a się: 

1)  ’aksy’a‘ną wysoko`ć: nie więcej niw ń6,ŃŃ ’ 
od ”ozio’u terenu do najwywszego ”ozio’u 
dachu, 

2)  ksztaJt dachu: jak w ust. 6 pkt 4, 

3)  ”okrycie dachów: jak w ust.6 pkt 5. 

8Ł Usta‘a się zasady obsJugi ”arkingowej: 

1)  d‘a budynków dydaktycznych, 
administracyjnych, naukowo ｦ badawczych, 

biurowych i technicznych: co najmniej 

1 miejsce postojowe dla samochodu 

osobowego na ńŃ ”racowników i studentów 
‘ub uczniów, 

2)  d‘a budynków ’ieszka‘nych: co naj’niej 
1 miejsce postojowe dla 1 samodzielnego 

pokoju lub mieszkania, 

3)  d‘a budynków usJugowych: co naj’niej 
1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, 

4)  obowiązkowe ’iejsca ”ostojowe d‘a rowerówŁ 

9Ł Śostę”no`ć terenów bez”o`rednio z dróg 
publicznych 1KDZ i 2KŚź oraz za ”o’ocą ciągów 
pieszo-jezdnych: ńKRX, 2KRX oraz dróg 
wewnętrznych. 

ńŃŁ źasady ”odziaJu na dziaJki: 

1)  ’ini’a‘na ”owierzchnia dziaJki: Ń,25 ha, 

2)  ’ini’a‘na szeroko`ć frontu dziaJki: 5Ń,ŃŃ ’, 

3)  kąt ”o’iędzy granica’i dziaJek i drogą 
pub‘iczną: 7Ń - 9Ń°Ł 

4)  do”uszcza się ”odziaJy na dziaJki d‘a ‘oka‘izacji 
dróg ”ub‘icznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej 

o ”owierzchniach wynikających z ich 

”ara’etrów technicznychŁ 

ńńŁ Pozio’ haJasu nie ’owe ”rzekroczyć 
”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów zabudowy 
związanej ze staJy’ ‘ub czasowy’ pobytem dzieci 

i ’JodziewyŁ 

§ 6. ńŁ Wyznacza się TśRśN SPORTU 
I REKREACJI o powierzchni 3,07 ha, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

‘oka‘izacja obiektów i urządzeL s”ortowych 
i rekreacyjnych. 

3. Na terenie, o który’ ’owa w ust. 1. 

do”uszcza się ‘oka‘izację: 

1)  budynków i budowli o funkcjach związanych ze 
sportem i rekreacją, a szczegó‘nie: ”rzekrycia 
stadionu, trybun, budynków szatniowo ｦ 

sanitarnych, ad’inistracyjnych, usJugowych 
związanych z obsJugą hand‘ową, 
gastrono’iczną, o”ieką zdrowotną, 

2)  parkingu podziemnego lub naziemnego, 

3)  zie‘eni urządzonej wysokiej i niskiej, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 29  - 2100 -  Poz. 655 
 

4)  dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych, ”ieszo ｦ 

jezdnych i `ciewek rowerowychŁ 

4. Dla terenu, o który’ ’owa w ust. 1. ustala 

się: 

1)  nie”rzekracza‘ną ‘inię zabudowy od drogi 
publicznej 1KDZ w od‘egJo`ci 8,ŃŃ ’ od jej ‘inii 
rozgraniczającej, 

2)  nie”rzekracza‘ne ‘inie zabudowy od dróg 
publicznych 2KDD, 2KDL i ciągu ”ieszo-

jezdnego 1KRX w od‘egJo`ci 6,ŃŃ ’ od ich ‘inii 
rozgraniczających, 

3)  udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

terenu: maksymalnie 80%, 

4)  ’ini’a‘ną ”owierzchnię bio‘ogicznie czynną: 
10%. 

5Ł Ś‘a ”rojektowanych budynków i budowli 

usta‘a się: 

1)  ’aksy’a‘ną wysoko`ć d‘a wiew, ’asztów i dla 

przekrycia stadionu: do 30,00 m od poziomu 

terenu drogi 2KŚŚ do najwywszego ”ozio’u 
oraz do”uszcza‘ny ksztaJt: ”owJoki 
wie‘okrzywiznowe, tarczownice, Ju”iny, 
”oJaciowe wielospadowe, 

2)  ’aksy’a‘ną wysoko`ć d‘a ”ozostaJych 
budynków: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie 

więcej niw 9,ŃŃ ’ od poziomu terenu przy 

wjeudzie na stadion do najwywszego ”ozio’u 
dachu oraz dopuszczalny ksztaJt dachu: ”Jaski, 
Ju”inowy, wie‘os”adowy z kąte’ nachy‘enia 
”oJaci 3Ń-45°, 

3)  do”uszcza‘ne ”okrycia: dachy ”Jaskie zie‘one, 
”owJoki e‘astyczne ‘ub sztywne, e‘ementy 

szklane i cera’iczne, b‘acha ”Jaska ‘ub tJoczona 
- w kolorze grafitowym, zielonym, granatowym, 

niebieskim, czerwonym, srebrnym. 

6Ł Ś‘a istniejącego na terenie budynku 
mieszkalno-usJugowego oznaczonego na rysunku 
”‘anu nu’ere’ ｭńŃｬ usta‘a się zakaz ”rzebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy. 

7Ł Śostę”no`ć terenu bez”o`rednio z dróg 
pub‘icznych: 2KŚL, 2KŚŚ oraz za ”o’ocą ciągu 
pieszo-jezdnego 1KRX. 

8Ł źasady ”odziaJu na dziaJki: 

1)  do”uszcza się ”odziaJy na dziaJki wyJącznie d‘a 
‘oka‘izacji dróg ”ub‘icznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej o powierzchniach 

wynikających z ich ”ara’etrów technicznychŁ 

9Ł Pozio’ haJasu nie ’owe ”rzekroczyć 
pozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

§ 7. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ USIUG 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  1U o powierzchni 0,13 ha, 

2)  2U o powierzchni 0,16 ha, 

3)  3U o powierzchni 0,10 ha, 

4)  4U o powierzchni 0,52 ha, 

5)  5U o powierzchni 1,69 ha. 

2Ł Podstawowy’ ”rzeznaczenie’ terenów, 
o których ’owa w ust. 1 są usJugi w zabudowie 

wolnostojącej ‘ub szeregowej z dopuszczalnym 

zakresem: administracyjne i biurowe, handlowe, 

rze’ie`‘nicze, gastronomiczne, poradnie i gabinety 

lekarskie, kultury i rozrywki. 

3Ł Ś‘a terenów 4U i 5U do”uszcza się 
‘oka‘izację obiektów d‘a obsJugi ko’unikacji: stacji 
diagnostycznych ”ojazdów, warsztatów na”rawczych, 
stacji ”a‘iw, garawy: ”odzie’nych, nazie’nych 
parterowych i wielopoziomowych. 

4Ł Ś‘a terenów, o których ’owa w ust. 1. 

usta‘a się: 

1)  obowiązującą ‘inię zabudowy d‘a terenu ńU: 
w od‘egJo`ci 3,ŃŃ ’ od ‘inii rozgraniczającej 
drogi publicznej lokalnej 2KDL, jak na rysunku 

planu, 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu 1U: w od‘egJo`ci 6,ŃŃ ’ od drogi 
publicznej dojazdowej 2KDD, od jej linii 

rozgraniczającej, 

b)  d‘a terenów 2U i 3U: w od‘egJo`ci 6,ŃŃ ’ od 
ciągów ”ieszo-jezdnych 1KRX, 3KRX i 5KRX, 

od ich linii rozgraniczających, 

c)  d‘a terenów 4U i 5U: 

 w od‘egJo`ci 8,ŃŃ ’ od drogi ”ub‘icznej 2KŚź, 
od jej ‘inii rozgraniczającej, 

 w od‘egJo`ci 6,ŃŃ ’Ł od ciągów ”ieszo-

jezdnych 2 KRX i 4KRX, od ich linii 

rozgraniczających, 

3)  do”uszcza się ”rzesunięcie ‘inii rozgraniczającej 

tereny 2UE i 5U na zasadach okre`‘onych  
w §5 ustŁ4 ”kt 4, 

4)  udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

kawdego terenu ’aksy’a‘nie 6Ń%, 

5)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: co 

najmniej 30%. 

5Ł Ś‘a istniejącego budynku na terenie  
ńU do”uszcza się re’ont, ”rzebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę ”rzy zachowaniu warunków: 

1)  ’aksy’a‘na wysoko`ć budynku: nie więcej niw 
ń2,ŃŃ ’ od ”ozio’u ”rzy wej`ciu do 
najwywszego ”ozio’u dachu, 

2)  zakaz zmiany obrysu budynku w rzucie dla 

czę`ci budynku ”o’iędzy ‘inią rozgraniczającą 
drogę 2KŚŚ i nie”rzekracza‘ną ‘inią zabudowy, 
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3)  dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o jednakowy’ kącie nachy‘enia ”oJaci dachu: 
30- 45º, 

4)  ”okrycie dachu dachówką cera’iczną ‘ub 
b‘achą wytJaczaną i’itującą dachówkę, 
w kolorze czerwonym lub grafitowym, 

5)  do”uszcza‘ne ”rzeszk‘enia czę`ci ”oJaci 
dachowych do 50% ich powierzchni, 

6Ł Ś‘a zabudowy na terenach 2U, 3U usta‘a się: 

1)  zakaz lokalizacji budynków ty’czasowych za 
wyjątkie’ zadaszeL sezonowych w ogródkach 
gastronomicznych, 

2)  ’ini’a‘na wysoko`ć zabudowy: nie ’niej niw 
4,5Ń ’ od ”ozio’u ciągu ”ieszo-jezdnego 

2KRX i od”owiednio 3KRX do najwywszego 
poziomu dachu, 

3)  ’aksy’a‘na wysoko`ć zabudowy: nie więcej 
niw 9,ŃŃ ’ od ”ozio’u ciągu ”ieszo-jezdnego 

2KRX i od”owiednio 3KRX do najwywszego 
poziomu dachu, 

4)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

o jednakowy’ kącie nachy‘enia ”oJaci: 3Ń- 45º, 

5)  ”okrycie dachów dachówką cera’iczną ‘ub 
b‘achą wytJaczaną i’itującą dachówkę, 

6)  do”uszcza‘ne ”rzeszk‘enia czę`ci ”oJaci 
dachowych do 50% ich powierzchni, 

7)  dopuszczalne dominanty architektoniczne 

o wysoko`ci do 3,ŃŃ ’ ”onad ka‘enicę dachu, 

8)  do”uszcza‘ne ”unkty szczegó‘neŁ 

7. Dla zabudowy na terenach 4U i 5U ustala 

się: 

1)  ’ini’a‘na wysoko`ć zabudowy: nie ’niej niw 
4,5Ń ’ od ”ozio’u wejscia do najwywszego 
poziomu dachu, 

2)  ’aksy’a‘na wysoko`ć zabudowy: nie więcej 
niw ń6,ŃŃ ’ od ”ozio’u wej`cia do 
najwywszego ”ozio’u dachu, 

3)  ksztaJt dachu: ”Jaski lub wielospadowy 

o jednakowy’ kącie nachy‘enia ”oJaci  
30 - 45°, 

4)  rodzaj ”okrycia: d‘a dachu ”Jaskiego ”a”a, d‘a 
”ozostaJych: b‘acha ”rofi‘owana ‘ub ”JaskaŁ 

8Ł Śostę”no`ć terenu ńU z dróg ”ub‘icznych 
2KDL i 2KŚŚ, terenów 2U, 3U z dróg ”ub‘icznych 
2KDL i 3KŚŚ za ”o’ocą ciągów ”ieszo-jezdnych 

ńKRX, 3KRX, 5KRX, terenów 4U i 5U z dróg 
publicznych 1KDZ i 2KDZ. 

9Ł Usta‘a się zasady obsJugi ”arkingowej: 

1)  na‘ewy za”ewnić co naj’niej ń miejsce 

postojowe dla samochodu na 30 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug, 

2)  ’iejsca ”ostojowe d‘a rowerów, 

ńŃŁ źasady ”odziaJu na dziaJki: 

1)  do”uszcza się ”odziaJy na dziaJki d‘a ‘oka‘izacji 
dróg ”ub‘icznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej 

o ”owierzchniach wynikających z ich 

”ara’etrów technicznych, 

2)  ’ini’a‘na ”owierzchnia dziaJek: 

a)  dla terenu 1U: co najmniej 0,10 ha, 

b)  d‘a terenów 2U i 3U: co najmniej 0,02 ha, 

c)  dla terenu 4U: 0,25 ha, 

d)  dla terenu 5U: 0,50 ha, 

3)  ’ini’a‘na szeroko`ć frontu dziaJek: 

a)  dla terenu 1U: co najmniej 25,00 m od drogi 

publicznej 1KDL i 35,00 m od drogi publicznej 

2KDD, 

b)  d‘a terenów 2U i 3U: co najmniej 10,00 m, 

c)  dla terenu 4U: co najmniej 50,00 m, 

d)  dla terenu 5U: co najmniej 50,00 m, 

4)  kąt ”o’iędzy granica’i dziaJek i drogami 

publicznymi: 70-9Ń°Ł 

ńńŁ Śo”uszcza‘ny ”ozio’ haJasu nie ’owe 
”rzekroczyć ”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów 
mieszkaniowo-usJugowychŁ 

§ 8. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ źABUŚOWŹ 
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  1MW o powierzchni 1,31 ha, 

2)  2MW o powierzchni 0,23 ha, 

3)  3MW o powierzchni 0,06 ha, 

4)  4MW o powierzchni 0,39 ha. 

2. Na terenach, o których ’owa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1)  ‘oka‘izację jednokondygnacyjnych garawy 
i budynków gos”odarczych ’urowanych 
w zabudowie szeregowej, 

2)  lokalizację budynków usJugowych 
wolnostojących z dopuszczalnym zakresem 

usJug: hand‘owych o ”owierzchni s”rzedawy do 
1000,00 m2, rze’ie`‘niczych, opieki 

zdrowotnej, ”rzedszko‘i, wJobków i innych 

związanych z obsJugą terenów 
mieszkaniowych, 

3)  ”rzebudowę czę`ci budynków ’ieszka‘nych na 
parterach i budynków gos”odarczych, jak 
kotJownie, skJady o”aJu na ce‘e usJugowe 
z zakresem jak w punkcie 2, 

4)  dróg wewnętrznych, ”rzejazdów i ”arkingówŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 29  - 2102 -  Poz. 655 
 

3Ł Ś‘a istniejącego budynku ’ieszka‘nego na 
terenie 3MW usta‘a się ochronę dotyczącą stanu 
istniejącego budynku, ”o‘egającą na: 

1)  zakazie zmiany obrysu budynku i jego 

wysoko`ci, 

2)  zakazie zmiany elewacji od strony drogi 1KDZ 

za wyjątkie’ ”arteru w przypadku przebudowy 

na usJugiŁ 

4Ł Ś‘a istniejących budynków na terenie 4MW 
ogranicza się ’ow‘iwo`ć nadbudowy do wysoko`ci 
ń2,ŃŃ ’ od ”ozio’u chodnika ”rzy wej`ciu do 
najwywszego ”ozio’u dachuŁ 

5Ł Ś‘a terenów, o których ’owa  
w ust. 1 usta‘a się, z uwzg‘ędnienie’ zakazów  
ust. 3 i 4: 

1)  na terenie 3MW: obowiązującą ‘inię zabudowy 

od drogi 1KDZ - w ‘inii rozgraniczającej tej 
drogi, 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy na pozostaJych 
terenach: 

a)  8,ŃŃ ’ od ‘inii rozgraniczających dróg 
publicznych lokalnych 1KDL i 2KDL, 

b)  6,ŃŃ ’ od ‘inii rozgraniczających dróg 
publicznych dojazdowych 1KDD i 2KDD, 

c)  6,ŃŃ ’Ł ‘inii rozgraniczającej ciągu ”ieszo-

jezdnego 5KRX, 

3)  udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

dziaJki: 

a)  dla terenu 3 MW: nie więcej niw 9Ń%, 

b)  d‘a ”ozostaJych terenów: nie więcej niw 5Ń%, 

4)  ’ini’a‘ną ”owierzchnię bio‘ogicznie czynną: 

a)  d‘a terenu 3MW: 5% ”owierzchni dziaJki, 

b)  d‘a ”ozostaJych terenów: 3Ń% ”owierzchni 
dziaJki, 

5)  ’aksy’a‘ną wysoko`ć zabudowy: nie więcej 
niw ń6,ŃŃ ’ od ”ozio’u ”rzy wej`ciu do 
najwywszego poziomu dachu, 

6)  dachy ”Jaskie ‘ub wie‘os”adowe o jednakowym 

kącie nachy‘enia 3Ń - 45º z pokryciem: dla 

dachów ”Jaskich ”a”ą, d‘a dachów ”ozostaJych 
dachówką cera’iczną ‘ub b‘achą wytJaczaną 
i’itującą dachówkę w kolorze czerwonym lub 

grafitowym, 

7)  w stosunku do budynków istniejących na 
terenach zabudowanych do”uszcza się 
remonty, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę 
i z’ianę ksztaJtu dachów istniejących 
budynków ”od warunkie’ zakazu z’iany 
obrysu budynków ”o’iędzy ‘inia’i 
rozgraniczający’i dróg ”ub‘icznych 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

 

6. Dostę”no`ć terenów: 

1)  1MW - z dróg ”ub‘icznych ńKŚL, 2KŚL, ńKŚŚ, 
4KDD, 

2)  2MW - z dróg ”ub‘icznych 2KŚL i 2KDD, 

3)  3MW - z drogi publicznej 1KDZ, 

4)  4 MW ｦ z drogi publicznej 2KDL i ciągu ”ieszo-

jezdnego 5KRX. 

7Ł Usta‘a się zasady obsJugi ”arkingowej: 
1 ’iejsce ”ostojowe ‘ub ’iejsce garawowe d‘a 
1 mieszkania oraz 1 miejsce postojowe dla 30 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug, 

8Ł źasady ”odziaJu na dziaJki: 

1)  ’ini’a‘na ”owierzchnia dziaJki: 

a)  d‘a terenów ńMW i 4MW: 0,15 ha, 

b)  dla terenu 2MW: 0,20 ha, 

c)  dla terenu 3MW: 0,05 ha. 

2)  szeroko`ć frontu dziaJki: co naj’niej ńŃ,ŃŃ ’, 

3)  kąt ”o’iędzy granica’i dziaJek i drogami 

publicznymi: 70-9Ń°, 

4)  do”uszcza się ”odziaJy na dziaJki d‘a ‘oka‘izacji 
dróg ”ub‘icznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej 

o ”owierzchniach wynikających z ich 

”ara’etrów technicznychŁ 

9Ł Śo”uszcza‘ny ”ozio’ haJasu nie ’owe 
”rzekroczyć ”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego. 

10. W przypadku lokalizacji w budynku lub jego 

czę`ci funkcji związanych z czasowym pobytem dzieci 

i ’Jodziewy ”ozio’ haJasu w nich nie ’owe 
”rzekroczyć ”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów 
zabudowy związanej ze staJy’ ‘ub czasowy’ 
pobytem dzieci i ’JodziewyŁ 

§ 9. ńŁ Wyznacza się TEREN ZABUDOWY 

MIESZKANIOWO - USIUGOWśJ oznaczony  
na rysunku planu symbolem 1MW/U o powierzchni 

0,30 ha. 

2. Na terenie, o który’ ’owa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1)  ‘oka‘izację budynków ’ieszka‘nych 
wielorodzinnych z czę`cią usJugową, budynków 
usJugowych z zakrese’ usJug: hand‘owych, 
rze’ie`‘niczych, biurowych, ad’inistracyjnych, 
gabinetów ‘ekarskich, ”rzedszko‘i i wJobków, 
garawy ’urowanych, 

2)  ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę, z’ianę 
ksztaJtu dachów istniejących budynków ”od 
warunkiem zachowania usta‘eL ust. 3 i 5, 

3)  ‘oka‘izację jednokondygnacyjnych garawy 
i budynków gos”odarczych ’urowanych, 
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3Ł Ś‘a istniejącego budynku ’ieszka‘nego 
oznaczonego na rysunku ”‘anu nu’ere’ ｭ9ｬ usta‘a się 
ochronę dotyczącą stanu istniejącego budynku, 
”o‘egającą na: 

1)  zakazie zmiany obrysu budynku w rzucie i jego 

wysoko`ci, 

2)  zakazie z’ian e‘ewacji od strony dróg ńKŚź 
i ńKŚL za wyjątkie’ suteryn i parteru 

przeznaczanych dla funkcji usJugowej, 

4. Dla terenu, o który’ ’owa w ust. 1 ustala 

się: 

1)  obowiązującą ‘inię zabudowy od dróg 
publicznych 1KDL i 1KDZ na odcinku elewacji 

istniejącego budynku oznaczonego na rysunku 

”‘anu nu’ere’ ｭ9ｬ, w ‘inii rozgraniczającej 
tych dróg, 

2)  obowiązującą ‘inię zabudowy od dróg ńKŚL 
i 2KŚL na odcinku ”oza istniejący’ budynkie’ 
nr ｭ9ｬ- w odlegJo`ci 3,ŃŃ ’ od ‘inii 
rozgraniczających tych dróg, 

3)  nie”rzekracza‘ną ‘inię zabudowy od drogi ńKŚź 
na odcinku ”oza istniejący’ budynkie’ 
oznaczonym numere’ ｭ9ｬ- w linii 

rozgraniczającej tej drogi, 

4)  udziaJ terenów zabudowanych: nie więcej niw 
80% powierzchni ogó‘nej kawdej dziaJki 
z budynkiem mieszkalno-usJugowy’ ‘ub 
usJugowy’, 

5)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

ńŃ% ”owierzchni ogó‘nej terenuŁ 

5Ł Ś‘a nowej zabudowy usta‘a się: 

1)  wysoko`ć ’ini’a‘ną: ńŃ,ŃŃ ’ od ”ozio’u 
chodnika ”rzy wej`ciu do najwywszego ”ozio’u 
dachu, 

2)  wysoko`ć ’aksy’a‘ną: ń2,ŃŃ ’ od ”ozio’u 
chodnika ”rzy wej`ciu do najwywszego ”ozio’u 
dachu, 

3)  do”uszcza‘ny ksztaJt dachu: dwus”adowy ‘ub 
wielospadowy z jednakowym nachyleniem 

”oJaci 3Ń - 4Ń°, 

4)  dopuszczalny rodzaj pokrycia dachu: blacha 

”Jaska, b‘acha tJoczona i’itująca dachówkę, 
w kolorze grafitowym lub czerwonym. 

6Ł Śostę”no`ć terenu z dróg ”ub‘icznych ńKŚź, 
1KDL, 2KDL. 

7Ł Usta‘a się zasady obsJugi ”arkingowej: 

1)  co najmniej 1 miejsce postojowe lub miejsce 

garawowe dla 1 mieszkania oraz 1 miejsce 

postojowe dla 30 m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJug, 

2)  do”uszcza się ‘oka‘izację ’iejsc ”ostojowych 
w ”asie drogowy’ dróg ”ub‘icznych ńKŚL 
i 2KDL. 

8Ł źasady ”odziaJu na dziaJki: 

1)  ’ini’a‘na ”owierzchnia dziaJki: co naj’niej 
0,05 ha, 

2)  szeroko`ć frontu dziaJki: co naj’niej ńŃ,ŃŃ ’, 

3)  kąt ”o’iędzy granica’i dziaJek i drogami 

publicznymi: 85-9Ń°Ł 

4)  do”uszcza się ”odziaJy na dziaJki d‘a ‘oka‘izacji 
dróg ”ub‘icznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej 

o ”owierzchniach wynikających z ich 

”ara’etrów technicznychŁ 

9Ł Śo”uszcza‘ny ”ozio’ haJasu nie ’owe 
”rzekroczyć ”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego. 

10. W przypadku lokalizacji w budynku lub jego 

czę`ci funkcji związanych z czasowym pobytem dzieci 

i ’Jodziewy - ”ozio’ haJasu w nich nie ’owe 
”rzekroczyć ”ozio’u do”uszcza‘nego d‘a terenów 
zabudowy związanej ze staJy’ ‘ub czasowy’ 
pobytem dzieci i ’JodziewyŁ 

§ 10. ńŁ Wyznacza się TśRśN OGROŚÓW 

ŚźIAIKOWŹCH o powierzchni 1,31 ha, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ZD. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest 

‘oka‘izacja rodzinnych ogrodów dziaJkowychŁ 

§ 11. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ  
URźĄŚźśK INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ 
ELEKTROENERGETYCZNEJ, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

1)  1E o powierzchni 0,77 ha, 

2)  2E o powierzchni 0,01 ha, 

3)  3E o powierzchni 0,01 ha, 

4)  4E o powierzchni 0,01 ha. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu, o który’ 
mowa w ust.1: nadziemne i podziemne sieci i stacje 

transfor’atorowe związane z zaopatrzeniem w energię 
e‘ektrycznąŁ 

3. W przypadku wbudowania stacji 

transformatorowej w budynek na terenie 1UE, 

przeznaczenie terenu 4ś na‘ewy traktować jak  
w §5 ustŁ2Ł 

4Ł W stosunku do terenów, o których ’owa 
w ustŁ ńŁ usta‘a się nastę”ujące wy’agania: 

1)  ogrodzenie w ‘iniach rozgraniczających, 
awurowe o wysoko`ci co naj’niej 2,ŃŃ ’, 

2)  ”owierzchnia terenów ｦ utwardzona. 

5Ł ObsJuga ko’unikacyjna terenów: 
bez”o`rednio z dróg ”ub‘icznych: ńKŚź, 2KŚL oraz za 
”o’ocą ciągu ”ieszo-jezdnego 1KRX. 
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6Ł Śo”uszcza się ”odziaJy na dziaJki d‘a 
‘oka‘izacji dróg ”ub‘icznych, wewnętrznych i ciągów 
pieszo-jezdnych oraz sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej o ”owierzchniach wynikających z ich 

parametrów technicznychŁ 

§ 12. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

1)  1 KDZ o powierzchni 0,85 ha, 

2)  2 KDZ o powierzchni 0,57 ha, 

3)  3KDZ o powierzchni 0,50 ha. 

2. Na terenach, o których ’owa w ust. 1. 

usta‘a się ”rzeznaczenie, szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających i zasady zagospodarowania: 

1)  1KDZ: teren o z’iennej szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających od ń5,ŃŃ do 2Ń,ŃŃ ’, droga 
ze skrzywowaniem skanalizowanym z drogą 
”ub‘iczną zbiorczą 2KŚź, jak na rysunku ”‘anu, 
z jedną jezdnią z co najmniej dwoma pasami 

ruchu po 3,50 m, 

2)  2KŚź: ”oszerzenie istniejącej u‘icy Nestora 
o szeroko`ci w ‘iniach rozgraniczających od 
7,00 do 13,00 m, jak na rysunku planu - do 

”ara’etrów u‘icy o docelowej klasie zbiorczej 

dwujezdniowej z czterema pasami ruchu po 

3,50 m, 

3)  3KDZ: teren o z’iennej szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających od ń5,ŃŃ do 2Ń,ŃŃ ’, jak na 
rysunku planu, droga z dwoma pasami ruchu po 

3,50 m, 

4)  d‘a u‘ic, ”oza terene’ 2KŚź, usta‘a się chodniki 
obustronne o szeroko`ci co naj’niej 2,ŃŃ ’ 
z ’ow‘iwo`cią za’iany chodnika na `ciewkę 
pieszo-rowerową szeroko`ci co naj’niej  
2,5Ń ’, o`wiet‘eniem dwustronnym. 

3Ł Śo”uszcza się odstę”stwa od ”rzyjętych 
w ust. 2 usta‘eL ”od warunkie’ za”ewnienia co 
najmniej 2 ”asów ruchu i 2 chodnikówŁ 

§ 13. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH LOKALNYCH, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

1)  1 KDL o powierzchni 0,23 ha, 

2)  2 KDL o powierzchni 0,66 ha, 

2. Na terenach, o których ’owa  
w ust. 1 usta‘a się ”rzeznaczenie, szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających i zasady zagospodarowania: 

1)  1KDL: teren o z’iennej szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających od ń2,ŃŃ do ń5,ŃŃ ’, droga 
jednojezdniowa o dwóch ”asach ruchu ”o co 
naj’niej 3,ŃŃ ’, ze skrzywowanie’ z drogą 
”ub‘iczną zbiorczą ńKŚź, jak na rysunku ”‘anu, 

2)  2KDL: teren o zmiennej szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających od ń2,ŃŃ do ń5,ŃŃ ’Ł, droga 
jednojezdniowa o dwóch ”asach ruchu ”o co 

naj’niej 3,ŃŃ ’, ze skrzywowanie’ z drogą 
”ub‘iczną ‘oka‘ną ńKŚL, jak na rysunku ”‘anu 
oraz zachowanie’ istniejącego ”‘acu z zie‘enią 
urządzoną w rejonie skrzywowania z drogą 
1KDL, 

3)  d‘a u‘ic usta‘a się chodniki obustronne 
o szeroko`ci co naj’niej ń,5Ń ’ z ’ow‘iwo`cią 
za’iany jednego chodnika na `ciewkę ”ieszo-

rowerową o szeroko`ci co naj’niej 2,5Ń ’, 
o`wiet‘enie’ dwustronnym. 

3. Dopuszcza się odstę”stwa od ”rzyjętych 
w ust. 2 usta‘eL ”od warunkie’ za”ewnienia co 
najmniej 2 ”asów ruchu i ń chodnika ‘ub `ciewki 
pieszo-rowerowej. 

§ 14. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  1KDD o powierzchni 0,02 ha, 

2)  2KDD o powierzchni 0,04 ha, 

3)  3KDD o powierzchni 0,38 ha, 

4)  4KDD o powierzchni 0,53 ha. 

2. Na terenach, o których ’owa  
w ust. 1 usta‘a się ”rzeznaczenie, szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających i zasady zagospodarowania: 

1)  1KDD, 2KDD: tereny o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających co naj’niej ńŃ,ŃŃ ’Ł, drogi 
jednojezdniowe o dwóch ”asach ruchu ”o co 
najmniej 2,50 m, jak na rysunku planu, 

2)  3KDD, 4KDD: tereny o ’ini’a‘nej szeroko`ci 
10,00 m w ‘iniach rozgraniczających, drogi 
jednojezdniowe o dwóch ”asach ruchu ”o co 
najmniej 2,50 m, jak na rysunku planu i ze 

skrzywowania’i z drogą ”ub‘iczną 2KŚLŁ 

3)  Śo”uszcza się ”rzeznaczenie terenów 3KŚŚ 
i 4KŚŚ ‘ub ich czę`ci d‘a ko’unikacji zbiorowej 
typu: trolejbus, autobus, szynobus, tramwaj. 

4)  Ś‘a u‘ic usta‘a się chodniki co naj’niej 
jednostronne o szeroko`ci co naj’niej ń,5Ń ’, 
z o`wiet‘enie’ jednostronnym. 

§ 15. ńŁ Wyznacza się TśRśN ŚROGI 
WśWNĘTRźNśJ o powierzchni 0,37 ha, oznaczony na 

rysunku planu symbolem KDW. 

2. Dla terenu drogi ustala się: 

1)  szeroko`ć w ‘iniach rozgraniczających z’ienna 

od 8,00 do 10,00 m, jak na rysunku planu, 

2)  jezdnia o szeroko`ci co naj’niej 3,5Ń ’, 

3)  dopuszczalne rodzaje nawierzchni: kostka 

kamienna, kostka betonowa szara, 

4)  chodniki bez krawęwników na ”oziomie jezdni, 

o szeroko`ci co naj’niej ń,5Ń ’ z oddzieleniem 

pasa jezdni innym rodzajem lub kolorem kostki 

brukowej, 
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5)  o`wiet‘enie jednostronne, 

§ 16. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ CIĄGÓW 
PIESZO - JEZDNYCH oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 

1)  1KRX o powierzchni 0,25 ha, 

2)  2KRX o powierzchni 0,22 ha, 

3)  3KRX o powierzchni 0,08 ha, 

4)  4KRX o powierzchni 0,12 ha, 

5)  5KRX o powierzchni 0,06 ha. 

2. Na terenach, o których ’owa w ust. 1. 

usta‘a się szeroko`ć w ‘iniach rozgraniczających 
i zasady zagospodarowania: 

1)  1KRX, 3KRX, 4KRX, 5KRX: o szeroko`ci 
w ‘iniach rozgraniczających co naj’niej 5,ŃŃ ’, 
z poszerzeniem 1KRX w plac, jak na rysunku 

planu, 

2)  2 KRX: o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 

co najmniej 10,00 m, 

3)  nawierzchnia utwardzona, 

4)  o`wiet‘enie jednostronne, 

5)  do”uszcza się ‘oka‘izację ’iejsc ”ostojowych 
d‘a sa’ochodów na terenach ciągów: ńKRX ｦ 

na ”‘acu będący’ ”oszerzenie’ ciągu, 2KRXŁ 

§ 17. ńŁ Usta‘a się nastę”ujące zasady obsJugi 
terenu objętego granica’i ”‘anu syste’e’ 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1)  W zakresie komunikacji: 

a)  dostę”no`ć obszaru ｦ z dróg ”ub‘icznych 
zbiorczych i drogi publicznej lokalnej 

oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ 

i KŚL, stanowiących u‘ice: A‘eksandra 
Śworskiego, Nestora, BakoLczycką oraz ulice: 

StanisJawa LeszczyLskiego i voJnierzy ń Armii 

Wojska Polskiego, poprzez drogi publiczne 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDD. 

b)  dostę”no`ć ”oszczegó‘nych terenów ”o”rzez 
sieć dróg ”ub‘icznych zbiorczych, ‘oka‘nych, 
dojazdowych, drogi wewnętrznej i ciągów 
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDZ, KDL, KDD, KDW i KRX. 

2)  W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a)  zasilanie z ’iejskiej sieci wodociągowej:  
ø ńŃŃ w u‘Ł AŁ Śworskiego, øńńŃ  
w u‘Ł TŁ Ter‘eckiego, øńńŃ w u‘Ł voJnierzy 

I Ar’ii WŁ PŁ, ”o”rzez budowę sieci rozdzie‘czej 
‘ub ”rzyJączy wodociągowychŁ 

3)  W zakresie gos”odarki `ciekowej: 

a)  od”rowadzenie `cieków ko’una‘nych do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej: 

--  ø7ŃŃłń2ŃŃ w ulicach: A. Dworskiego i Nestora 

z terenów: 2U, 5U, 4U, 1UE, 2UE, 3MW, 

1KRX, 2KRX, 4KRX, 1KDZ, 2KDZ, 3KDD,  

3E, 4E, 

--  ø5ŃŃł7ŃŃ w ul. A. Dworskiego z terenów: 
1UE, US, 1KDZ, 1KDL, 3MW, 1MW/U, 3E, 

--  ø5ŃŃ w u‘Ł voJnierzy I Armii W. P. z terenów: 
1KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 2 KDL, 1 MW, 

2MW, 4MW, 1E, ZC, 1U, 3U, 1KRX, 3KRX, 

US, ”o”rzez budowę sieci kana‘izacyjnej ‘ub 
”rzyJączy, 

b)  z terenów: 3U, ńUśWłźP, 2UśWłźP, KŚW, 
2KDZ, 3KDZ do kanalizacji rozdzielczej: 

 od”rowadzenie `cieków sanitarnych  
do miejskiej sieci kana‘izacyjnej ø3ŃŃ i ø4ŃŃ 
zlokalizowanej w granicach planu w terenach: 

1UEW/ZP, 2UEW/ZP, KDW, 3KDD poprzez 

budowę sieci kana‘izacyjnej ‘ub ”rzyJączy, 

 od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  

ø5ŃŃ w u‘Ł BakoLczyckiej ‘ub do kana‘izacji 
deszczowej związanej z syste’a’i cieków 
wodnych powierzchniowych lub do gruntu 

z zastosowaniem retencji gruntowej lub 

zbiornikowej, 

 od”rowadzenie `cieków deszczowych i wód 
roztopowych z ”owierzchni narawonych na 
zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, 

parkingi) poprzez urządzenia oczyszczające do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  

ø5ŃŃ w u‘Ł BakoLczyckiej ‘ub do kana‘izacji 
deszczowej związanej z syste’a’i cieków 
wodnych powierzchniowych lub do gruntu 

z zastosowaniem retencji gruntowej lub 

zbiornikowej. 

4)  W zakresie gospodarki odpadami: 

a)  komunalnymi i technologicznymi, powstającymi 

w wyniku ”rowadzonej dziaJa‘no`ci: 
gromadzenie i usuwanie prowadzone na 

zasadach obowiązujących na terenie ’iasta 
Prze’y`‘aŁ 

5)  W zakresie cie”Jownictwa: 

a)  podstawowy docelowy system ogrzewania 

obiektów o”arty na ’iejskiej sieci cie”Jowniczej 
związanej z ’agistra‘ą cie”Jowniczą  
ø 2ŃŃ w ulicy Aleksandra Dworskiego, 

b)  uzu”eJniający syste’ o”arty na indywidua‘nych 
i gru”owych uródJach cie”Ja ’ini’a‘izujących 
emisję zanieczyszczeL do powietrza, 

z ograniczeniem: maksymalnie 1 uródJo cie”Ja 
dla 1 terenu - na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami UEW/ZP, UE, U, MW, 

MW/U, 

c)  ”rowadzenie sieci cie”Jowniczych syste’e’ 
podziemnym i w s”osób nie ograniczający 
’ow‘iwo`ci uwytkowania terenu zgodnie z ich 

przeznaczeniem ustalonym w planie. 
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6)  W zakresie elektroenergetyki: 

a)  zasilanie z GPź BakoLczyce ńńŃłń5kV na 
terenie ńś ”o”rzez istniejące i projektowane 

sieci elektroenergetyczne i stacje 

transformatorowe na terenach 2E ｦ 4E za 

pomocą sieci rozdzie‘czej kab‘owej, 

b)  do”uszcza się ‘oka‘izację stacji 
transformatorowej na terenie 4E jako 

wbudowanej w budynek na terenie 1UE. 

7)  W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a)  z istniejących sieci gazowniczych: 

 d‘a terenów US, ńUś, 2Uś, 4U, 5U: 
z gazociągu Pś ńńŃ w ul. Dworskiego, 

 d‘a terenów ńMW, 2MW, 4MW, ńU, ńMWłU, 
2U, 3U, 1UEW/ZP, 2UEW/ZP: z gazociągów Pś 
ń25w u‘Ł LeszczyLskiego, ŚN5Ń w u‘Ł vóJnierzy 
I Armii Wojska Polskiego i DN 250  

w ul. Stawowej (poza granicami planu). 

b)  do”uszcza się ’ow‘iwo`ć ”rzebudowy, 
rozbudowy, remontu i rozbiórki istniejących 
i budowy nowych urządzeL związanych 
z eks”‘oatacją gazu zie’nego w ramach 

zasięgu od‘egJo`ci bez”iecznych od sieci 
i obiektów budow‘anych oraz innych urządzeL 
infrastruktury technicznej związanej 
z eks”‘oatacją gazu zie’negoŁ 

8)  W zakresie telekomunikacji: zapewnienie 

Jączno`ci te‘efonicznej z istniejących 
i projektowanych sieci w obszarze planu. 

2Ł Jako gJówną zasadę ”rzyj’uje się rea‘izację 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających tereny dróg, ciągów ”ieszo-jezdnych 

i w ”asach terenów ”o’iędzy ‘inia’i 
rozgraniczający’i tereny ko’unikacji i infrastruktury 

technicznej a ‘inia’i zabudowy oraz do”uszcza się ją 
na wszystkich terenach objętych ”‘ane’Ł 

3Ł Śo”uszcza się z’ianę ”ara’etrów sieci, 
o których ’owa w pkt 2, 3, 5, 6, 7 w przypadku ich 

remontu, przebudowy lub rozbudowy. 

4Ł Na‘ewy za”ewnić sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej o parametrach 

dostosowanych do docelowego zagospodarowania 

terenów w obszarze planu. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 18. Śo czasu rea‘izacji usta‘eL ”‘anu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 
w granicach planu. 

§ 19. Usta‘a się nastę”ujące stawki 
”rocentowe, sJuwące na‘iczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nierucho’o`ci w związku z uchwaleniem 

planu: 1. 2 UE - teren usJug szko‘nictwa wywszego 
i `redniego ｦ 30%, 

2. 2U, 3U, 4U, 5U - tereny usJug ｦ 30% 

3. MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej ｦ 10%, 

4. MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej - 10%, 

5Ł d‘a ”ozostaJych terenów ｦ 0,1%. 

§ 20. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Prze’y`‘aŁ 

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

RafaJ Olesze— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 29  - 2107 -  Poz. 655 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 29  - 2108 -  Poz. 656 
 

źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr 28ł2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w Prze’y`‘u 

z dnia 24 marca 2010 r. 

 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTYCJI ź ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszy’i 
z’iana’i), uwzg‘ędniając usta‘enia zawarte 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ｭAkade’ia Wschodnioeuro”ejskaｬ 
Rada Miejska w Prze’y`‘u stwierdza, we do zadaL 
wJasnych g’iny na‘eweć będą: 

1. modernizacja i rozbudowa odcinka ulicy 

Nestora (2KDZ), 

2Ł budowa nowych ciągów ”ieszo-jezdnych: 

1KRX ｦ 5KRX, 

3Ł budowa odcinków nowych dróg 
dojazdowych 3KDD i 4KDD 

4Ł budowa sieci wodociągowej d‘a obsJugi 
terenów ”rzewidzianych ”od zabudowę, 

5. budowa sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, 

deszczowej wraz z urządzenia’i infrastruktury 
technicznej kana‘izacyjnej (”rze”ust ”rzy skrzywowaniu 
dróg 2KŚź i 3KŚź) oraz innych urządzeL infrastruktury 
technicznej. 

Wywej wy’ienione inwestycje ce‘u ”ub‘icznego 
z zakresu infrastruktury technicznej rea‘izowane będą 
ze `rodków wJasnych g’iny, centra‘nych oraz ze 

`rodków ”o’ocowych, zgodnie z ”‘ane’ wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjny’, okre`‘anych corocznie w uchwale 

budwetowej G’iny Miejskiej Prze’y`‘Ł 
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UCHWAIA NR LXXIIIłń247ł2ŃńŃ 

RADY MIASTA RZESZOWA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszów—a ｦ Kantorów—a - ńｬ 
przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt 5 i 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sa’orządzie g’inny’ (ŚzŁ UŁ z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ z’Ł) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717, z ”óunŁ z’Ł), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z usta‘enia’i Studiu’ UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwa‘onego uchwaJą Nr XXXVIIłńń3ł2ŃŃŃ z dnia 

4 lipca 2000 r., z ”óunŁ z’Ł, Rada Miasta Rzeszowa 
uchwa‘a, co nastę”uje: 

§ 1. Uchwa‘a się z’ianę Nr ń69ł8ł2008 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 73ł3ł2ŃŃ4 ｭPrzybyszówka ｦ Kantorówka - ńｬ ”rzy 
ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie uchwa‘onego ”rzez Radę 
Miasta Rzeszowa uchwaJą Nr LXIIł2ńŃł2ŃŃ6 z dnia 

5 wrze`nia 2ŃŃ6rŁ, ogJoszonego w Dzienniku 

Urzędowy’ Województwa Podkarpackiego Nr 120, 

”ozŁń629, zwaną da‘ej ｭz’ianą ”‘anuｬŁ 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar 

o ”owierzchni okŁ Ń,68 ha, ”oJowony w rejonie  

ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie, oznaczony na zaJączniku 
graficzny’ do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. W uchwalonym Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 

ｭPrzybyszówka ｦ Kantorówka -ńｬ ”rzy u‘Ł Ustrzyckiej 
w Rzeszowie w”rowadza się nastę”ujące z’iany: 
 § 48 otrzy’uje brz’ienie: ｭ§ 48 ńŁ 

Przeznaczenie terenu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2U, o ”owierzchni okŁ Ń,68 ha ”rzeznacza się 
”od usJugi, ”rzy czy’ 3Ń% ”owierzchni 
wewnętrznej budynków ”od funkcję s”ortu 
i rekreacji; 

2)  do”uszcza się ‘oka‘izację sieci i urządzeL 
uzbrojenia terenu, ”od warunkie’, we nie 


