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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XXXIXł256ł10 

Rady Miejskiej w Lewajsku 

z dnia 30 sierpnia2010 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie 

dotyczące s”osobu realizac–i za”isanych w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego Nr 6ŃłŃ5 terenu ”oJowonego wzdJuw torów —ole–owych od ul. Sanowej  

do ulŁ WJŁ Reymonta w Lewa–s—uｦ czę`ć I obe–mu–ąca odcine— od ulŁ Sanowe–  
do ul. Sportowej, inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą  

do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

Stosownie do ”rze”isów artŁ 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), ”o za”oznaniu się z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 60/05 oraz z ”rognozą skutków finansowych 
uchwalenia niniejszego planu, Rada Miejska 

w Lewajsku ustala nastę”ujący s”osób realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy:- budowę drogi ”ublicznej klasy zbiorczej, 

oznaczonej w planie symbolem KDZ, na odcinku od  

ulŁ Sanowej do ulŁ S”ortowej wraz ze skrzywowaniami 
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym 

odwodnieniem i o`wietleniem niniejszej drogiŁ Wywej 
wymieniona inwestycja celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej realizowana będzie 
sukcesywnie ze `rodków wJasnych gminy, zgodnie 
z ”lanem wydatków inwestycyjnych, okre`lanych 
corocznie w uchwale budwetowej miasta LewajskaŁ 
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UCHWAIA NR XXXIXł257łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W LśvAJSKU 

 z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr ń9łIIłŃ8 dla terenu ”oJowonego ”rzy ulicy Mic—iewicza 74 w Lewa–s—u 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Lewajska uchwalonego uchwaJą 
Nr XIIł99ł99 Rady Miasta Lewajska z dnia 15 grudnia 

1999 r. z ”óun zm. Rada Miejska w Lewajsku uchwala, 
co nastę”uje: 

IŁ Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 19/II/08 dla 

terenu ”oJowonego przy ulicy Mickiewicza 74 

w Lewajsku, zwany dalej ”lanemŁ 

2Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
zaJącznik graficzny ｦ rysunek planu, wykonany na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni okoJo 
0,33 ha ”oJowony w centrum miasta Lewajska, ”rzy 
drodze krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemy`l (odcinek 
ulicy Mickiewicza), w sąsiedztwie dworca 
autobusowego oraz terenu dojazdu do rampy 

kolejowej, w granicach oznaczonych na rysunku 

planu. 

§ 3. 1Ł źaJącznik graficzny - rysunek planu 

stanowi integralną czę`ć ustaleL ”lanu, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych na nim 

oznaczeL ”lanu jako obowiązująceŁ 

2Ł Oznaczenia graficzne wystę”ujące na 
rysunku planu, nieuwidocznione w oznaczeniach 

obowiązujących mają charakter informacyjnyŁ 

§ 4. Przy zagospodarowaniu obszaru planu 

uwzględnić ”rzebieg istniejących sieci infrastruktury 

technicznej. 

§ 5. 1Ł W granicach ”lanu ustala się 
przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U ”od zabudowę usJugową, w tym handel. 
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2Ł Na obszarze ”lanu do”uszcza się lokalizację: 

1)  obiektów maJej architektury; 

2)  wolno stojących urządzeL reklamowych 
o ”owierzchni nie większej niw 5 m2; 

3)  reklam na elewacjach budynków o rozmiarach 

nie większych niw 8% czę`ci elewacji 
budynków; 

4)  rozbudowę, zwiększenie o 50% lub 

zmniejszenie do 50% istniejących ”arametrów, 
”rzeJowenie lub przystosowanie do nowej 

funkcji istniejących sieci infrastruktury 
technicznej ”od warunkiem, we nie wykluczy to 

mowliwo`ci zagos”odarowania terenu zgodnie 

z ustalonym przeznaczeniem w planie; 

5)  do”uszcza się budowę ”rzyJączy infrastruktury 

technicznej do istniejących sieci; 

6)  realizację funkcji mieszkalnej w poddaszu 

budynków usJugowych, ”rzy czym 
”owierzchnia uwytkowa ”omieszczeL 
mieszkalnych nie mowe ”rzekroczyć  
40% ”owierzchni uwytkowej budynkuŁ 

§ 6. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
`rodowiska ”rzyrodniczego:1Ł źakazuje się lokalizacji 
”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko oraz ”rzedsięwzięć 
mogących ”otencjalnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, dla których zostanie stwierdzony 
obowiązek ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na 
`rodowisko w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 

`rodowiskaŁ 

2Ł Nakazuje się stosowanie do celów 
grzewczych ”roekologicznych uródeJ energii cie”lnejŁ 

3Ł Poziom haJasu w `rodowisku nie mowe 
”rzekraczać do”uszczalnego ”oziomu jak dla terenów 
mieszkaniowo ｦ usJugowychŁ 

§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków:1Ł Ochroną konserwatorską 
obejmuje się obiekt ”oJowony ”rzy ulicy Mickiewicza 
74 zgodnie z rysunkiem planu ｦ wpisany do Gminnej 

świdencji źabytków miasta Lewajska ”od  

nr 130/1709. 

2Ł Nakazuje się zachowanie istniejącego 
ksztaJtu i gabarytów elewacji frontowej, w tym dachu 

budynku od strony ul. Mickiewicza. 

3Ł W czę`ci zachodniej i ”óJnocnej budynku 
objętego ochroną konserwatorską do”uszcza się 
nadbudowę i rozbudowę wraz z ”rzebudową dachu, 
w tym wprowadzenie drugiej kondygnacji 

w poddaszu, przy czym: 

1)  wysoko`ć rozbudowywanych czę`ci nie mowe 
być wywsza niw kalenica dachu istniejącego 
budynku; 

2)  rozbudowa nie mowe ”rzekraczać obrysu 
budynku w kierunku wschodnim, 

3)  dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe, 

o kątach nachylenia ”oJaci dachowych jak 
w istniejącym budynku. 

§ 8. 1Ł Ustala się zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu infrastruktury 

technicznej: 

1)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci miejskiej 

Ø 110 biegnącej w ulicy Mickiewicza; 

2)  zasilanie w energię elektryczną z sieci 

napowietrznej niskiego na”ięcia NN 
usytuowanej przy ulicy Mickiewicza; 

3)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej  
Ø 100 biegnącej w ulicy Mickiewicza; 

4)  odprowadzenie `cieków komunalnych do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 
biegnącej w ulicy Mickiewicza i w terenie 

dojazdu do rampy kolejowej; 

5)  od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

z terenów utwardzonych (”rzej`cia ”iesze, 
place, miejsca parkingowe) oraz z dachów 
i zadaszeL siecią kanalizacji deszczowej 
biegnącej ”oza obszarem ”lanu, do”uszcza się 
rozwiązanie indywidualne w s”osób nie 
zagrawający `rodowisku i terenom sąsiednim; 

6)  ogrzewanie obiektów indywidualne 
z zastosowaniem rozwiązaL technicznych 

uródeJ energii cie”lnej nie ”owodujących 
”ogorszenia stanu `rodowiska; 

7)  usJugi telekomunikacyjne ｦ istniejącą siecią 
teletechniczną oraz telefonią komórkowąŁ 

2Ł Śo”uszcza się inne niw ustalone w ust.1 

 pkt 1-3 i pkt 6-7 niniejszej uchwaJy rozwiązania przy 

uwzględnieniu ”ozostaJych zasad obsJugi terenu 
w zakresie infrastruktury technicznej. 

§ 9. Ustala się zasady gos”odarki od”adami: 

1)  gromadzenie od”adów komunalnych, 
segregacja i ich usuwanie z obszaru planu na 

zasadach obowiązujących w mie`cie Lewajsk; 

2)  gromadzenie i usuwanie od”adów 
powstających w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci usJugowej w s”osób nie 
zagrawający `rodowisku i terenom sąsiednim. 

§ 10. Ustala się zasady obsJugi w zakresie 

komunikacji poprzez: 

1)  istniejący dojazd z drogi krajowej nr 77 (ulica 

Mickiewicza); 

2)  ulicę Plac Śworcowy (KŚ) i teren dojazdu do 

rampy kolejowej (RK). 

IIŁ Prze”isy szczegóJowe 

§ 11. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U.1. Zasady zagospodarowania 

terenu: 
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1)  dla nowo”rojektowanych obiektów oraz 
”odlegających rozbudowie nalewy zachować 
nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu w odlegJo`ci nie mniejszej 
niw 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi krajowej nr 77 (ulicy Mickiewicza); 

2)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni terenu (lub dziaJki) nie większa niw 
80%; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niw 10% ”owierzchni terenu (lub 
dziaJki); 

4)  nalewy za”ewnić w granicach terenu 

utwardzone miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych i dostawczych 

w ilo`ci nie mniejszej niw 1 miejsce postojowe 

na kawde 50,0m2 ”owierzchni uwytkowej usJug 
i nie mniej niw 3 miejsca postojowe na 10-ciu 

zatrudnionych, z uwzględnieniem ”otrzeb osób 
nie”eJnosprawnych oraz rowerówŁ 

2. Cechy zabudowy: 

1)  wysoko`ć budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych ｦ nie większa niw 12,0 m, ”rzy 
czym trzecia kondygnacja w poddaszu ｦ 

z zastrzeweniem §7 ustŁ 2 i 3; 

2)  dachy symetryczne dwuspadowe lub 

wielospadowe, o kątach nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych - od 20º do 45º ｦ 

z zastrzeweniem §7 ustŁ 2 i 3; 

3)  ”okrycie dachów dachówką ceramiczną lub 
materiaJem ją imitującym; 

4)  utrzymanie jednolitego charakteru 

architektonicznego nowych obiektów, 
w zakresie kolorystyki i materiaJów 
wykoLczeniowychŁ 

3Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z ustaleniami okre`lonymi  
w § 8 niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna terenu zgodnie 
z ustaleniami okre`lonymi w § 10 niniejszej uchwaJyŁ 

5Ł Śo”uszcza się: 

1)  lokalizację nowych budynków oraz remont, 
”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub 
zmianę s”osobu uwytkowania istniejących 
budynków ”od warunkiem, we ”odejmowane 
dziaJania inwestycyjne nie wykluczą mowliwo`ci 
zagospodarowania terenu zgodnie z jego 

przeznaczeniem w planie, z zastrzeweniem 
ustaleL okre`lonych w § 7 niniejszej uchwaJy; 

2)  ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ”od 
warunkiem za”ewnienia kawdej wydzielanej 
dziaJce budowlanej mowliwo`ci: 

a)  dostę”u do drogi ”ublicznej; 

b)  wJączenia do istniejącej sieci infrastruktury 

technicznej; 

3)  ”owierzchnia wydzielanej dziaJki ｦ 

dostosowana do rodzaju inwestycji, nie 

mniejsza niw 200 m2; 

4)  kawda wydzielana dziaJka ”owinna mieć 
za”ewnioną szeroko`ć frontu dziaJki nie 
mniejszą niw 10 m, ”rzy czym do”uszcza się 
Jączenie dziaJek sąsiednich, 

5)  lokalizację budynków w granicy lub w zbliweniu 
do granicy dziaJekŁ 

6Ł źakazuje się: 

1)  wykonywania ogrodzenia terenu 

z zastosowaniem ”eJnych ”rzęseJ bez względu 
na rodzaj uwytego materiaJu oraz ogrodzeL 
awurowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

2)  stosowania jako materiaJów wykoLczeniowych 
elewacji obiektów z tworzyw sztucznych typu 

siding i blachy falistej. 

IIIŁ Prze”isy ”rze–`ciowe 

§ 12. Do czasu zagospodarowania terenu 

zgodnego z przeznaczeniem ustalonym w planie teren 

nalewy uwytkować w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 13. Ustala się 10 % stawkę sJuwącą 
naliczaniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem niniejszego 

planu. 

IVŁ Prze”isy —oLcowe 

§ 14. Traci moc uchwaJa Nr XIł92ł99 Rady 
Miasta Lewajska z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 19/97. 

§ 15. Wykonanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi LewajskaŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Wojciech Tokarz 
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