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§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
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UCHWAIA Nr 96ł2ŃńŃ 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W PRźśMŹ_LU 

z dnia 24 maja 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Stare Miasto I" 
 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80, poz. 717, z ”óunie–szymi zmianami) ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
Przemy`la uchwalonego uchwaJa Rady Mie–s—ie– 
w Przemy`lu Nr 26ł2006 z dnia 23.02.2006 r., Rada 

Miejska w Przemy`lu uchwala, co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 1.  Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStare Miasto Iｬ, 
zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy ”lanemŁ  

 

2.  Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni 6,11 ha ”oJowony w Przemy`lu, 
zawarty ”omiędzy ulicami: Ko`ciusz—i, JagielloLs—ą, 
Francisz—aLs—ą, Kazimierza Wiel—iego, Ratuszową, 
Mostową (razem z odcinkami tych ulic), jak na 

rysunku planu.  

 

3Ł  źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1)  źaJączni— Nr 1 rysunek planu w skali 1 : 1000 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, —tóry 
obowiązu–e w zakresie zastosowanych 

oznaczeL stanowionychŁ  
 

2)  źaJączni— Nr 2 o—re`la–ący s”osób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania.  

 

3)  źaJączni— nr 3 zwiera–ący rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu.  

 

§ 2. 1Ł  W obszarze ”lanu ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenia terenów wedJug ”rzy–ętych 
oznaczeL:  
 

1)  UP ｦ teren usJug celu ”ublicznego,  
 

2)  U - tereny usJugŁ  
 

3)  MW/U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo ｦ 

usJugowe–,  
 

4)  KDG ｦ tereny dróg ”ublicznych gJównych,  
 

5)  KDZ ｦ teren drogi publicznej zbiorczej,  

 

6)  KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych do–azdowych,  
 

7)  KDW ｦ teren drogi wewnętrzne–,  
 

8)  KDX ｦ tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

9)  KX ｦ tereny ciągów ”ieszych i ”laców,  
 

10)  ZP ｦ tereny zieleni urządzone–,  
 

11)  ZP/ZZ ｦ teren zieleni urządzone– i zagrowony 
”owodziąŁ  
 

2Ł  Ustala się ochronę caJego obszaru 
opracowania planu jako Strefy Ochrony Starego 

Miasta, dla —tóre– ustalenia zawarto w przepisach 

szczegóJowych i obe–mu–ącą:  
 

1)  u—Jad urbanistyczny w”isany do re–estru 
zabyt—ów i oznaczony na rysunku planu 

symbolem A-705/709,  

 

2)  budyn—i w”isane do re–estru zabyt—ów 
i oznaczone na rysunku planu symbolami:  

 

a)  przy   ulicy   JagielloLs—ie–:  A-  499,  A-204, 

A-188, A-260, A- 671, A-821,  
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b)  przy ulicy Ratuszowej: A-143,  

 

c)  ”rzy ulicy SerbaLs—ie–: A-117,  

 

d)  przy ulicy Kazimierza Wielkiego: A-500, A-501, 

A-502, A-503, A-504, A-210,  

 

e)  ”rzy ulicy Francisz—aLs—ie–: A-457,  

 

f)  ”rzy ulicy Tadeusza Ko`ciusz—i: A- 427,  

 

3)  ulice i ”ierze–e zabudowy wzdJuw ulic: Rybie–, 
JagielloLs—ie–, Kazimierza Wiel—iego, Tadeusza 
Ko`ciusz—i, Ratuszowe–, WaJowe–, 
Francisz—aLs—ie–, w”isane do re–estru zabyt—ów 
i oznaczone  na  rysunku   planu  symbolami: 

A-519, A-524, A-525, A-528, A-536, A-539, 

A-540,  

 

4)  stanowis—a archeologiczne wystę”u–ące na 
obszarze planu, oznaczone na rysunku planu 

numerami: 44, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 66,  

 

5)  budynki wpisane do ewidenc–i zabyt—ów miasta 
Przemy`la i oznaczone na rysunku planu 

symbolami: Ew - 1 do Ew ｦ 27,  

 

6)  fragmenty mie–s—ich murów obronnych,  
 

7)  inne obiekty budowlane wymienione 

w ”rze”isach szczegóJowych, w tym między 
innymi: ws”óJczesne budyn—i stanowiące 
uzupeJnienia istnie–ących ”ierzei i blo—ów 
zabudowy historyczne–, obie—ty maJe– 
architektury.  

 

3Ł  Na obszarze o”racowania ”lanu ustala się:  
 

1)  –a—o ”rzestrzeL ”ubliczną tereny oznaczone 
symbolami: KDW, KDX, KX, ZP, ZP/ZZ oraz 

wszystkie podcienia i chodniki w terenach U, 

parkingi w terenie UP,  

 

2)  do”uszczalną ma—symalną ”owierzchnię 
s”rzedawy do 2000 m2 w jednym obiekcie 

handlowym,  

 

3)  za—az lo—alizac–i wolnosto–ących wiew 
i masztów antenowych  

 

4)  do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów 
w granicach dziaJe—,  

 

5)  do”uszcza się ”odziemne trasy turystyczne,  
 

6)  zasady lo—alizac–i re—lam, szyldów, tablic 
ogJoszeniowych i informacyjnych i innych 

elementów ”lastycznych związanych z fun—c–ą 
obie—tów usJugowych i obsJugą turystyczną:  

 

a)  do”uszcza się ich lo—alizac–ę:  
 

-  na elewac–ach budyn—ów usJugowych 
i mieszkalno-usJugowych: w poziomie parteru,  

 

-  w formie instalacji plastycznych 

wolnosto–ących: w ”asach terenu ”omiędzy 
liniami rozgranicza–ącymi dróg, ciągów ”ieszo - 
jezdnych a liniami zabudowy, w terenach 

ciągów ”ieszych i ”laców oraz ciągów ”ieszo-

jezdnych, pod warunkiem pozostawienia 

wolnego ”rze–`cia lub ”rze–azdu o szero—o`ci co 
najmniej 3,00 m,  

 

-  na sJu”ach ogJoszeniowych,  
 

b)  zabrania się ich umieszczania:  
 

-  na pomnikach oraz w promieniu 10,0 m 

od nich,  

 

-  na drzewach,  

 

-  na urządzeniach infrastru—tury techniczne–,  
 

-  na ogrodzeniach, balustradach i balkonach,  

 

4Ł  Wystę”u–ące w uchwale ”oniwsze ”o–ęcia 
oznacza–ą:  
 

1)  dominanta architektoniczna ｦ obiekt budowlany 

lub –ego czę`ć, —tóra —oncentru–e uwagę 
obserwatorów ze względu na swo–ą 
wyrównia–ącą formę archite—toniczną,  

 

2)  ”un—t szczególny ｦ niewielki obiekt 

”rzyciąga–ący uwagę obserwatorów, zwJaszcza 
pomnik, fontanna, instalacja plastyczna,  

 

3)  galeria ｦ wielofun—cy–ny zes”óJ usJugowo-

handlowy zawiera–ący wydzielone s—le”y, 
lo—ale usJugowe, re—reacy–no ｦ kulturalne, 

stanowiące –eden budyne—,  
 

4)  parking podziemny ｦ miejsca parkingowe 

urządzone ”od ”oziomem terenu lub 
w ”iwnicach budyn—ów,  

 

5)  korytarz przewietrzania miasta ｦ pas terenu 

utrzymywany bez zabudowy lub z ograniczoną 
wyso—o`cią zabudowy w celu ”o”rawy –a—o`ci 
powietrza w terenach intensywnej zabudowy, 

dróg i innych terenach narawonych na zaleganie 
smogu i zanieczyszczonych mas powietrza,  

 

6)  dach ”Jas—i zielony ｦ dach o powierzchni 

biologicznie czynnej na konstrukcji stropu.  

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe  
 

§ 3. 1Ł  Wyznacza się TśRśN USIUG CśLU 
PUBLICZNEGO oznaczony na rysunku planu symbolem 

UP o powierzchni 0,78 ha.  

 

2Ł  O—re`la się ”odstawowe ”rzeznaczenie 

terenu: dla zabudowy obie—tami uwyteczno`ci 
publicznej o do”uszczalnym za—resie usJug: 
administracy–ne, biurowe, o`wiatoweŁ  

 

3Ł  W terenie do”uszcza się lo—alizac–ę:  
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1)  usJug handlowych i gastronomicznych 

w budyn—ach uwyteczno`ci ”ubliczne–, do 10% 
powierzchni uwyt—owe– budyn—u,  

 

2)  ogólnodostę”nych ”ar—ingów naziemnych 
i podziemnych w obrysie A1 ｦ A11 o—re`lonym 
na rysunku planu,  

 

3)  dróg wewnętrznych, do–azdów i ”rze–azdów, 
ciągów ”ieszych,  

 

4)  zieleni urządzone– sJuwące– re—reac–i, bois— 
i urządzeL s”ortowo-re—reacy–nych, ”un—tów 
szczególnych,  

 

5)  stacji transformatorowych, oraz sieci i innych 

urządzeL infrastru—tury techniczne– związanych 
z obsJugą terenuŁ  
 

4Ł  Na terenie za—azu–e się budowy garawy 
naziemnych, budyn—ów gos”odarczych, wiat, 
obie—tów tymczasowych oraz staJych ogrodzeL za 
wy–ąt—iem ogrodzeL od strony dróg ”ublicznych 
i dziaJe— ”rzeznaczonych dla obie—tów o`wiatyŁ  

 

5.  W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ1 ustala się:  
 

1)  obowiązu–ącą linię zabudowy w liniach 

rozgranicza–ących teren UP i tereny dróg 
publicznych: 1KDD, 2KDG, 2KDD 

z wyJączeniem odcin—a A1-A10 i wzdJuw ciągu 
pieszo-jezdnego 1KDX, jak na rysunku planu,  

 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi 

publicznej 2KDG w odlegJo`ci 6,00 m od –e– linii 
rozgranicza–ące– na odcin—u A1-A10 oraz w linii 

rozgranicza–ące– teren UP i ciąg ”ieszo-jezdny 

1KDX, jak na rysunku planu,  

 

3)  wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy: nie więce– niw 
70 % powierzchni terenu,  

 

4)  ”owierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 
20 % powierzchni terenu,  

 

5)  dla obsJugi obie—tów usJugowych nalewy 
za”ewnić:  

 

a)  co najmniej 1 miejsce postojowe na 30 m2 

”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–,  
 

b)  dojazdy i mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ  
 

6)  ma—symalną wyso—o`ć dla budyn—ów 25,00 m 
od poziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym do 
na–wywszego ”oziomu dachu,  

 

7)  do”uszczalne —sztaJty dachów: dwus”adowe, 
wielos”adowe, mansardowe, Ju”inoweŁ  
 

6.  W stosunku do zabudowy na terenie, 

o —tórym mowa w ust. 1 ustala się:  
 

1)  w obrysie A1 - A11 o—re`lonym na rysunku 

”lanu do”uszcza się :  
 

a)  ma—symalną wyso—o`ć dachu lub stro”odachu 
nad podziemnym parkingiem do 0,60 m. nad 

poziomem terenu,  

 

b)  do”uszczany —sztaJt dachu: ”Jas—i sJuwący –a—o 
”ar—ing naziemny lub ”Jas—i zielony,  

 

2)  w obrysie B1-B4 o—re`lonym na rysun—u ”lanu 
do”uszcza się:  

 

a)  rozbudowę i nadbudowę budyn—u oznaczonego 
na rysunku planu symbolem "1",  

 

b)  ma—symalną wyso—o`ć 12,00 m od ”oziomu 
terenu ”rzy gJównym we–`ciu do budyn—u do 
na–wywszego ”oziomu dachu,  

 

c)  obowiązu–ący —sztaJt dachu: wielos”adowy 
o —ącie nachylenia ”oJaci 30 - 45o lub 

o ”owierzchni Ju”inowe–,  
 

d)  ”oJączenie ”rzewiąz—ą z budynkiem 

zlokalizowanym przy drodze publicznej 1KDD 

i oznaczonym na rysun—u ”lanu symbolem ｭA ｦ 

427ｬ,  
 

3)  w obrysie C1-C8 o—re`lonym na rysunku planu 

do”uszcza się:  
 

a)  rozbudowę budyn—u oznaczonego na rysun—u 
”lanu symbolem ｭśw-1ｬ od strony zachodnie–,  

 

b)  ma—symalną wyso—o`ć czę`ci rozbudowane– 
12,00 m od poziomu terenu w obrysie jak 

wywe–, do na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

c)  remont i ”rzebudowę elewac–i ”olega–ące na 
zmianie —sztaJtu i ilo`ci otworów o—iennych 
i drzwiowych,  

 

d)  remont i ”rzebudowę dachu ”olega–ące na 
do`wietleniu ”oddasza za ”omocą lu—arn, o—ien 
”oJaciowych lub ”rzesz—leL ”oJaci dachowych,  

 

e)  dopuszczalne materiaJy w wystroju elewacji, 

”oza elewac–ą frontową: tyn—i gJad—ie 
z elementami dekoracyjnymi: metalowymi, 

szklanymi, ceramicznymi i kamiennymi na 

”owierzchni co na–wywe– 10% ”owierzchni 
caJ—owite– —awde– elewac–i,  

 

f)  kolorystyka elewacji: pastelowa jasna dla `cian, 
ciemniejsza dla detali wystroju elewacji i dachu,  

 

4)  w obrysie D1 ｦ D4 o—re`lonym na rysun—u ”lanu 
do”uszcza się:  

 

a)  nadbudowę i rozbudowę w kierunku zachodnim 

budynku oznaczonego na rysunku planu 

symbolem "2",  

 

b)  ma—symalną wyso—o`ć 12,00 m od poziomu 

terenu, do na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

c)  obowiązu–ący —sztaJt dachu: wielos”adowy 
o —ącie nachylenia ”oJaci 30 - 45o,  
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d)  ”rzebudowę elewac–i dotyczącą ilo`ci i —sztaJtu 
okien i drzwi, z ograniczeniem ich powierzchni 

do 50% powierzchni elewacji,  

 

e)  do”uszczalne materiaJy w wystroju elewacji: 

tyn—i gJad—ie z elementami dekoracyjnymi: 

metalowymi, szklanymi, ceramicznymi 

i —amiennymi na ”owierzchni co na–wywe– 10% 
powierzchni elewacji,  

 

5)  w stosun—u do istnie–ących na terenie 
budyn—ów garawowych i gospodarczych ustala 

się za—az ”rzebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i zmiany s”osobu uwyt—owaniaŁ  
 

7Ł  Śo”uszcza się ”odziaJy na dziaJ—i ma–ące na 
celu wydzielenie dziaJe— dla urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, ”ar—ingu ogólnodostę”nego i komunikacji.  

 

8Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z dróg 
”ublicznych: gJówne– - 2KDG, dojazdowych - 1KDD 

i 2KDD i ciągu ”ieszo-jezdnego 1KDX.  

 

9Ł  W ”rzy”ad—u lo—alizac–i fun—c–i związane– ze 
staJym lub czasowym ”obytem dzieci i mJodziewy - 

”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać ”oziomu 
do”uszczalnego dla terenów zabudowy związane– ze 
staJym lub czasowym ”obytem dzieci i mJodziewyŁ  

 

§ 4. 1Ł  Wyznacza się TśRśNŹ USIUG 
oznaczone na rysunku planu symbolami:  

 

1)  1U o powierzchni 0,15 ha,  

 

2)  2U o powierzchni 0,13 ha,  

 

3)  3U o powierzchni 0,24 ha,  

 

4)  4U o powierzchni 0,29 ha,  

 

5)  5U o powierzchni 0,09 ha.  

 

2Ł  O—re`la się ”rzeznaczenie terenu dla 
zabudowy obie—tami usJugowymi o dopuszczalnym 

za—resie usJug: handel, gastronomia, —ultura, usJugi 
związane z obsJugą turysty—i, biura a ta—we 
wielofun—cy–ne obie—ty ty”u ｭgaleriaｬ, —tóre nalewy 
zrealizować w formie –ednego budyn—u na —awdym 
z terenów i o minimalne– ”owierzchni uwyt—owe– 
2500 m2 w —awdym budyn—uŁ  

 

3.  Na terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 dopuszcza się lo—alizac–ę: zieleni ozdobne– 
niskiej i wyso—ie–, mur—ów, ”ochylni, schodów 
terenowych, obie—tów maJe– archite—tury, ”un—tów 
szczególnych, sezonowych ogród—ów 
gastronomicznych, stacji transformatorowych 

wbudowanych w budynki oraz sieci i innych urządzeL 
infrastru—tury techniczne– związanych z obsJugą 
terenu.  

 

4Ł  Śla terenów 2U i 4U do”uszcza się usJugi 
celu publicznego z za—resem usJug administracy–nychŁ  

 

5Ł  W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ1 ustala się:  
 

1)  za—azu–e się budowy garawy naziemnych, 
budyn—ów gos”odarczych, wiat, obie—tów 
tymczasowych,  

 

2)  za—azu–e się tymczasowych i staJych ”rzegród 
uniemowliwia–ących —omuni—ac–ę ”ieszą na 
terenach, —tóre stanowią ”rzestrzeL ”ubliczną,  

 

3)  za—azu–e się ogrodzeL, za wy–ąt—iem 
tymczasowych ogrodzeL sezonowych 
ogród—ów gastronomicznych,  

 

4)  wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy: do 100 % 
”owierzchni —awdego terenu,  

 

5)  w za—resie obsJugi ”ar—ingowe– na—azu–e się 
za”ewnić co na–mnie– 1 miejsce postojowe na 

30 m2 ”owierzchni uwyt—owe– usJug 

w ogólnodostę”nych ”ar—ingach ”odziemnych 
”od terenami 1U, 2U, 3U, 4U, czę`cią drogi 
do–azdowe– 2KŚŚ, czę`cią ciągu ”ieszego 
i placu 1KX z wjazdami i wy–azdami na drogę 
do–azdową 2KŚŚ, —tóre mogą być 
zbilansowane dla wszyst—ich terenów,  

 

6)  na—azu–e się ”oJączenia budyn—ów na terenach 
1U, 2U, 3U, 4U w poziomie podziemnych 

garawy i do”uszcza się ich ”oJączenie ”onad 
terenami —omuni—ac–i Jączni—ami 
komunikacyjnymi oraz zadaszeniami 

tworzącymi —ryte ”asaweŁ  
 

6.  W stosunku do zabudowy realizowanej na 

terenie 1U dodat—owo ustala się:  
 

1)  obowiązu–ącą linię zabudowy od strony 
zachodnie– od drogi ”ubliczne– 2KŚŚ będącą 
”rzedJuweniem ”ierzei wyznaczone– ”rzez 
budynek oznaczony na rysunku planu 

symbolem ｭ3ｬ - dla `cian ”owywe– ”arteru, 
z do”uszczeniem cofnięcia `cian ”arteru do 
4,50 m –a—o ”odcienia dla strefy we–`ciowe–,  

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy:  

 

a)  od strony wschodniej: w linii rozgranicza–ące– 
teren drogi dojazdowej 2KDD,  

 

b)  od strony ”óJnocne–: w linii rozgranicza–ące– 
teren drogi dojazdowej 2KDD,  

 

3)  zabudowę nalewy zrealizować w formie 

budyn—u dobudowanego do istnie–ących `cian 
szczytowych budyn—ów oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolami: ｭ3ｬ i ｭśw-7ｬ,  

 

4)  obowiązu–ącą wyso—o`ć zabudowy - nie więce– 
niw 16,50 m od ”oziomu drogi 2KŚŚ do 

na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

5)  obowiąz—owa dominanta archite—toniczna 
w ”óJnocno-wschodnim narowu budyn—u 
o do”uszczalne– wyso—o`ci ｦ do 4,50 m 

”owywe– gzymsu ostatnie– —ondygnac–i,  
 

6)  obowiąz—owe gzymsy lub inne ”oziome 
elementy wystroju elewacji ponad parterem 

i pod okapem dachu,  
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 47  - 3707 -  Poz. 1026 

7)  —sztaJt dachu: wielos”adowy z dopuszczalnymi 

przeszkleniami powierzchni dachowych, 

lu—arnami, atty—ami, wiewycz—ami,  
 

8)  —ąt nachylenia ”oJaci dachowych: 20 - 40o,  

 

9)  ”o—rycie dachu blachą ”Jas—ą lub 
blachodachów—ą w kolorze szarym lub 

grafitowym,  

 

10)  do”uszczalne materiaJy w wystroju elewacji: 

tyn— gJad—i, cerami—a budowlana, —amieL 
naturalny, sz—Jo, metal,  
 

7.  W stosunku do zabudowy realizowanej na 

terenach 2U i 3U dodat—owo ustala się:  
 

1)  obowiązu–ącą linię zabudowy od strony 
”óJnocne– i ”óJnocno ｦ wschodniej: w linii 

rozgranicza–ące– teren ciągu ”ieszego i placu 

1KX - dla `cian ”owywe– ”arteru, 
z obowiąz—owym cofnięciem `cian ”arteru dla 
urządzenia ”odcieni stanowiących strefę we–`ć 
do obie—tów, o szero—o`ci co na–mnie– 3Ł00 m,  

 

2)  obowiązu–ącą linię zabudowy od strony 
zachodniej w odlegJo`ci 2,50 m od linii 
rozgranicza–ące– teren drogi do–azdowe– 2KŚŚ 
z do”uszczeniem cofnięcia `ciany zachodnie– 
parteru w budynku na terenie 2U do 4,50 m,  

 

3)  obowiązu–ące linie zabudowy od strony 
zachodniej i wschodniej w liniach 

rozgranicza–ących teren ciągu ”ieszego i placu 

1KX ｦ ”omiędzy terenami 2U i 3U,  

 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci:  
 

a)  2Ł50 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
dojazdowe– 2KŚŚ od strony ”oJudniowe– ｦ dla 

terenu 2U,  

 

b)  2Ł50 m od linii rozgranicza–ące– teren ciągu 
pieszo-–ezdnego 2KŚX od strony ”oJudniowo-

zachodniej - dla terenu 3U,  

 

c)  w linii rozgranicza–ące– teren ciągu ”ieszego 
i placu 1KX od strony wschodniej i ”óJnocno-

wschodniej ｦ dla terenu 3U,  

 

5)  obowiąz—owe ”ionowe ”odziaJy elewac–i 
na`ladu–ące ”ierze–ę ze zwartą zabudową 
kamienicami o zrównicowane– szero—o`ci 
tra—tów od 6Ł00 do 12Ł00 m od strony drogi 
”ubliczne– 2KŚŚ, ciągu ”ieszo-jezdnego 2KDX 

i ciągu ”ieszego i placu 1KX,  

 

6)  minimalną wyso—o`ć zabudowy: 12,00 m od 
”oziomu ciągu ”ieszego i placu 1KX do 

na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

7)  ma—symalną wyso—o`ć zabudowy: 15Ł00 m od 
”oziomu ciągu ”ieszego i placu 1KX 

z do”uszczeniem zrównicowania wyso—o`ci 
czę`ci budyn—ów w s”osób na`ladu–ący 
”ierze–ę ze zwartą zabudową —amienicami 
o równe– wyso—o`ci,  

 

8)  —sztaJt dachów: dwus”adowe lub 
wielospadowe o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 30- 40o z dopuszczalnymi 

`wietli—ami dachowymi,  
 

9)  dopuszczalne pokrycie dachu: blacha ”Jas—a, 
blacha wytJaczana imitu–ąca dachów—ę, ”anele 
ze sz—Ja organicznego lub innych materiaJów 
przezroczystych,  

 

10)  do”uszczalne materiaJy w wystroju elewacji: 

tyn— gJad—i, cerami—a budowlana, —amieL 
naturalny, sz—Jo, metal,  

 

11)  obowiązkowe dominanty architektoniczne: 

w ”óJnocno-zachodnim narowni—u budyn—u na 
terenie 2U i ”óJnocno-wschodnim narowni—u 
budynku na terenie 3U, o dopuszczalnej 

wyso—o`ci do 6Ł00 m ”owywe– gzymsu 
na–wywsze– —ondygnac–iŁ  
 

8.  W stosunku do zabudowy realizowanej na 

terenach 4U dodat—owo ustala się:  
 

1)  obowiązu–ącą linię zabudowy od strony 
zachodniej w odlegJo`ci 1,50 m od linii 
rozgranicza–ące– teren drogi ”ubliczne– 2KŚŚ - 

dla `cian ”owywe– ”arteru z dopuszczeniem 

cofnięcia `ciany ”arteru dla urządzenia ”odcieni 

stanowiących strefę we–`ć do obie—tów, 
o szero—o`ci tra—tu co na–mnie– 3Ł00 m,  

 

2)  obowiązu–ącą linię zabudowy od strony 
”oJudniowe– w zmienne– odlegJo`ci 6,5 ｦ 

8,00 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
publicznej 2KDD, jak na rysunku planu,  

 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 

wschodniej i ”óJnocno-wschodniej w odlegJo`ci 
2,50 m od linii rozgranicza–ące– teren ciągu 
pieszo-jednego 2KDX,  

 

4)  obowiąz—owe ”ionowe ”odziaJy elewac–i 
na`ladu–ące ”ierze–ę ze zwartą zabudową 
kamienicami o zrównicowane– szero—o`ci 
tra—tów od 6Ł00 do 12Ł00 m od strony drogi 
publicznej 2KDD i ciągu ”ieszo-jezdnego 2KDX,  

 

5)  minimalną wyso—o`ć zabudowy: 12,00 m od 
”oziomu ciągu ”ieszo- jezdnego 2KDX do 

na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

6)  ma—symalną wyso—o`ć zabudowy: 15.00 m od 

”oziomu ciągu ”ieszo-jezdnego 2KDX 

z do”uszczeniem zrównicowania wyso—o`ci 
czę`ci budyn—u w s”osób na`ladu–ący ”ierze–ę 
ze zwartą zabudową —amienicami o równe– 
wyso—o`ci,  

 

7)  —sztaJt dachów: dwus”adowe lub 
wielospadowe o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 30- 40o z dopuszczalnymi 

”rzesz—leniami ”oJaci na ”owierzchni do 50 % 
”owierzchni caJ—owite– dachu,  

 

8)  do”uszczalne ”o—rycie dachu: blacha ”Jas—a, 
blacha wytJaczana imitu–ąca dachów—ę, ”anele 
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ze sz—Ja organicznego lub innych materiaJów 
przezroczystych,  

 

9)  do”uszczalne materiaJy w wystroju elewacji: 

tyn— gJad—i, cerami—a budowlana, —amieL 
naturalny, sz—Jo, metal,  

 

10)  obowiąz—owa dominanta archite—toniczna 
w ”oJudniowo-zachodnim narowni—u budyn—uŁ  
 

9.  W stosunku do zabudowy realizowanej na 

terenach 5U dodat—owo ustala się:  
 

1)  ochronę budyn—u oznaczonego na rysun—u 
”lanu symbolem ｭśw-15ｬ w zakresie 

zachowania jak w stanie istnie–ącym budyn—u: 
obrysu murów zewnętrznych i balustrady na 

tarasie od strony ”óJnocne–,  
 

2)  obowiązu–ącą linię zabudowy od dróg 
publicznych i ciągu ”ieszego ｦ w liniach 

rozgranicza–ących teren 5U od strony 
”óJnocne–, zachodnie– i ”oJudniowe–, ze 
`cięciem ”oJudniowo-zachodniego narowni—a ｦ 

jak na rysunku planu ｦ dla poziomu parteru, 

będącą –ednocze`nie nie”rze—raczalną linią 
zabudowy dla wywszych —ondygnac–i 
nadziemnych  oraz  w  zmiennej   odlegJo`ci 
1,5 - 3,0 m od linii rozgraniczajacej teren 5U od 

strony wschodniej, jak na rysunku planu.  

 

3)  W stosun—u do istnie–ących na terenie 
budyn—ów ustala się:  

 

a)  do”uszcza się zabudowę istnie–ącego tarasu na 
poziomie stropodachu nad parterem budynku 

ｭśw-15ｬ —onstru—c–ą sz—ieletową 
z ”rzesz—lonymi `cian—ami i dachem, lub jego 

zabudowę `cianami ”eJnymi z otworami 

okiennymi i dachem lub stropodachem, 

z zastrzeweniem warun—ów ustŁ 9 pkt 1,  

 

b)  ma—symalną wyso—o`ć zabudowy 15,00 m od 
”oziomu ciągu ”ieszo-jezdnego 4KDX do 

na–wywszego ”oziomu dachu lub stro”odachu,  
 

c)  gJówne we–`cie do budyn—u od strony 
”oJudniowo-zachodniego `ciętego narowni—a,  

 

d)  obowiąz—ową dominantę archite—toniczną 
w ”oJudniowo-zachodnim narowni—u w postaci: 

wy—usza, wiewycz—i, atty—i lub innego elementu 
architektonicznego o wyso—o`ci 
”rzewywsza–ące– ”oziom gzymsu dachu lub 
stropodachu co najmniej o 2,00 m lecz nie 

więce– niw 4,50 m,  
 

e)  dopuszczalne formy dachu: dach 

wielos”adowy, ”Jas—i stro”odach lub taras na 
dachu, w tym dach zielony, dach o powierzchni 

Ju”inowe–Ł  
 

10Ł  ObsJuga —omuni—acy–na terenów:  
 

1)  dla terenu 1U: z drogi publicznej dojazdowej 

2KDD,  

 

2)  dla terenów 2U, 3U, 4U: z drogi publicznej 

do–azdowe– 2KŚŚ, ciągu ”ieszo-jezdnego 

2KŚX, ciągu ”ieszego i placu 1KX,  

 

3)  dla terenu 5U: z drogi ”ubliczne– stanowiące– 
ulicę Ratuszową, ciągu ”ieszo-jezdnego 4KDX 

i ciągu ”ieszego 2KXŁ  
 

11Ł  Śo”uszczalny ”oziom haJasu dla terenów 
1U i 5U nie mowe ”rze—roczyć ”oziomu haJasu 
dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowo-

usJugowe–Ł  
 

12Ł  Śo”uszcza się ”odziaJy na dziaJ—i dla 
lo—alizac–i dróg ”ublicznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne– o powierzchniach 

wynikających z ich ”arametrów technicznychŁ  
 

§ 5. 1Ł  Wyznacza się TśRśNŹ źABUŚOWŹ 
MIESZKANIOWO ｦ USIUGOWśJ, oznaczone na 
rysunku planu symbolami:  

 

1)  1 MW/U o powierzchni 0,07 ha,  

 

2)  2 MW/U o powierzchni 0,16 ha,  

 

3)  3 MW/U o powierzchni 0,31 ha,  

 

4)  4 MW/U o powierzchni 0,16 ha,  

 

5)  5 MW/U o powierzchni 0,26 ha,  

 

6)  6 MW/U o powierzchni 0,38 ha.  

 

2Ł  O—re`la się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenów: zabudowa miesz—aniowa wielorodzinna 
z usJugami oraz usJugowa z dopuszczalnym zakresem 

usJug: handlu, biurowych, gastronomii, obsJugi 
turystyczne–, ban—owych, gabinetów le—ars—ich, 
”racowni rzemie`lniczych i artystycznych.  

 

3.  Na terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 za—azu–e się budowy garawy i budyn—ów 
gos”odarczych blaszanych, wiat, obie—tów 
tymczasowych.  

 

4.  Na terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się budowę:  
 

1)  mur—ów, ”ochylni, schodów terenowych, 
obie—tów maJe– archite—tury, ”un—tów 
szczególnych, sieci i innych urządzeL 
infrastru—tury techniczne– związanych z obsJugą 
terenów,  

 

2)  murowanych: garawy, budyn—ów 
gospodarczych i usJugowych, zadaszonych 
osJon `mietni—owych i urządzeL gos”odarczych 
typu: trzepak, stojaki na rowery - na 

”odwór—ach wewnętrznychŁ  
 

5.  Na terenach, o —tórych mowa 
w ust, 1 ustala się:  
 

1)  obowiązu–ące linie zabudowy od dróg 
”ublicznych, ciągów ”ieszo-jezdnych i ciągów 
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pieszych w liniach rozgranicza–ących te tereny, 
jak na rysunku planu,  

 

2)  wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy: do 100 % 
”owierzchni —awdego terenu,  

 

3)  zasady obsJugi ”ar—ingowe–: nalewy za”ewnić 
1 miejsce postojowe dla jednego mieszkania 

oraz 1 miejsce postojowe dla 30,00 m2 

”owierzchni uwyt—owe– usJug na terenach, 
o —tórych mowa w ust.1 oraz na wydzielonych 

dla ”osto–u mie–scach na terenach dróg 
”ublicznych, ciągów ”ieszo-jezdnych i na 

terenach ”ar—ingów ogólnodostę”nych 
w obszarze opracowania planu,  

 

4)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów: z dróg 
publicznych: KDZ, 2 KŚŚ, 3KŚŚ, ciągów 
pieszo ｦ jezdnych 1KDX, 3 KŚX, 4KŚX, ciągu 
pieszego 2KX.  

 

6.  W stosunku do zabudowy na terenach, 

o —tórych mowa w ust.1 ustala się:  
 

1)  ma—symalną wyso—o`ć zabudowy:  
 

a)  dla terenu 1MW/U: 18,0 m od poziomu 

chodni—a drogi 2KŚŚ do na–wywszego ”oziomu 
dachu,  

 

b)  dla terenu 2MW/U 18,0 m od poziomu 

chodni—a drogi 2KŚŚ do na–wywszego ”oziomu 
dachu,  

 

c)  dla terenu 3MW/U: 22,0 m od poziomu 

chodnika drogi 2KDD i ciągu ”ieszo-jednego 

4KŚX do na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

d)  dla terenu 4MWłU: 17,0 m od ”oziomu ciągu 
pieszo-jezdnego 4KDX i 16,0 m od poziomu 

chodni—a ulŁ Ratuszowe– do na–wywszego 
poziomu dachu,  

 

e)  dla terenu 5MW/U: 23,0 m od poziomu 

chodnika drogi KDZ i 19,0 m od poziomu 

chodni—a ulŁ WaJowe– do na–wywszego ”oziomu 
dachu,  

 

f)  dla terenu 6MW/U: 30,0 m od poziomu 

chodnika drogi KDZ i ciągu ”ieszo-jezdnego 

4KŚX do na–wywszego ”oziomu dachu,  
 

2)  dopuszczalne ksztaJty dachów: dwus”adowe, 
wielos”adowe, —o”uJy,  

 

3)  do”uszcza się ”rzebudowę na ”arterach o—ien 
na drzwi we–`ciowe i witryny do lokali 

usJugowych  
 

4)  ”rzebudowę dachów ”olega–ącą na budowie 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych, wiewycze—, atty—, 
—o”uJ,  

 

5)  dla terenu 2MWłU dodat—owo do”uszcza się:  
 

a)  ”rzebudowę ostatnie– —ondygnac–i budyn—u 
oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ｭ3ｬ 

ze zmianą —sztaJtu dachu na dach dwus”adowy 
lub wielospadowy o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 30-40o i ”o—ryciem blachą ”Jas—ą 
lub blacho dachów—ą w kolorze szarym,  

 

b)  nadbudowę budyn—u oznaczonego na rysun—u 
”lanu symbolemｭśw-3ｬ o –edną —ondygnac–ę, 
ma—symalnie do wyso—o`ci 13,5 m od ”oziomu 
chodni—a drogi 2KŚŚ do na–wywszego ”oziomu 
dachu i ”o—ryciem blachą ”Jas—ą lub 
blachodachów—ą w kolorze szarym,  

 

c)  wykonanie okna w mie–scu wnę—i na 
2 kondygnacji nadziemnej budynku 

oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ｭśw-

4ｬ od strony zachodnie– z typem stolarki 

i ”odziaJem –a— w ”ozostaJych o—nach,  
 

6)  dla terenu 3MW/U dodatkowo do”uszcza się:  
 

a)  nadbudowę o –edną —ondygnac–ę budyn—u 
oznaczonego  na  rysunku  planu   symbolem 

A-503 z zachowaniem ilo`ci, wiel—o`ci i osi 

o—ien –a— na niwsze– —ondygnac–i oraz z dachem 

dwus”adowym, ma—symalnie do wyso—o`ci 
13,00 m od poziomu chodnika ciągu ”ieszo-

–ezdnego 4KŚX do na–wywszego ”oziomu 
dachu,  

 

b)  ”rzebudowę ostatnie– —ondygnac–i budyn—u 
oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ｭ4ｬ 
ze zmianą —sztaJtu dachu na dach dwus”adowy 
o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych 30-40o 

i ”o—ryciem blachą ”Jas—ą lub blachodachów—ą 
w kolorze szarym,  

 

c)  remont i ”rzebudowę budyn—u oznaczonego na 
rysun—u ”lanu symbolem ｭ5ｬ ”od warun—ami:  

 

-  przebudowania segmentu z we–`ciem gJównym 
do budyn—u –a—o ”ortalu we–`ciowego 
z dopuszczeniem w elewacji dominanty 

w postaci ”ionu bal—onów, wy—usza lub innego 
elementu archite—tonicznego ”od—re`la–ącego 
segment we–`ciowy, o wysięgu nad chodni—iem 
drogi publicznej dojazdowej 2KDD do 1,50 m 

od lica `ciany,  
 

-  ”rzebudowania istnie–ące– 4 kondygnacji 

nadziemnej z ”Jas—im stropodachem na 

”oddasze uwyt—owe z dachem dwuspadowym 

lub wielospadowym o —ącie nachylenia ”oJaci 
30-40o i poziomem kalenicy maksymalnie do 

wyso—o`ci 17,5 m od ”oziomu chodni—a ”rzy 
we–`ciu gJównym do na–wywszego ”oziomu 
dachu, z dopuszczalnymi lukarnami, oknami 

”oJaciowymi, a ta—we zrównicowaniem 
wyso—o`ci ”oszczególnych segmentów,  

 

-  wy—onania ”odziaJu elewac–i frontowe– od 
strony drogi publicznej dojazdowej 2KDD na 

”ionowe segmenty na`ladu–ące zwartą ”ierze–ę 
zabudowy,  

 

-  przebudowania nadwieszonego nad ciągiem 
pieszo-–ezdnym 3KŚX istnie–ącego wy—usza 
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zgodnie z obowiązu–ącą linią zabudowy dla 
pierzei wschodniej terenu 3MW/U,  

 

-  przebudowania w elewac–ach otworów 
okiennych tak, aby stosunek powierzchni 

otworów do ”owierzchni `ciany nie ”rze—raczaJ 
30%,  

 

-  wykonania elewacji z dopuszczalnych 

materiaJów: tyn— gJad—i, —amieL naturalny, 
cerami—a budowlana, sz—Jo, elementy 
metalowe,  

 

-  wy—onania ”o—rycia dachu blachą ”Jas—ą 
z rąb—iem sto–ącym lub blachodachów—ą 
w kolorze grafitowym lub szarym.  

 

7)  Dla terenu 4MWłU dodat—owo do”uszcza się:  
 

a)  uzu”eJnienie zabudowy wzdJuw ”ierzei 
”óJnocne–, ”oJudniowe– i wschodniej od strony 

drogi ”ubliczne– stanowiące– ulicę Ratuszową, 
ciągu ”ieszo-jezdnego 4KDX i ciągu ”ieszego 
2KX w formie budyn—u lub budyn—ów 
dobudowanych do `cian szczytowych 
istnie–ących budyn—ów oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolami ｭśw-12ｬ ｭA-210ｬ, 
pod warunkami:  

 

-  wykonania dominanty architektonicznej 

w ”oJudniowo-wschodnim, `ciętym narowni—u 
w ”ostaci: wy—usza, bal—onów narownych, 
wiewycz—i, atty—i wieLczące– narowni— budyn—u 
lub innego elementu architektonicznego, 

o wyso—o`ci ”rzewywsza–ące– ”oziom gzymsu 
dachu co najmniej o 2,00 m lecz nie więce– niw 
4,50 m,  

 

-  wy—onania ”odziaJu elewac–i frontowych od 
strony drogi publicznej dojazdowej 2KDD, drogi 

”ubliczne– stanowiące– ulicę Ratuszową oraz 
ciągu ”ieszego 2KX na ”ionowe segmenty 
o nie–edna—owych szero—o`ciach tra—tów 
w granicach 4,50 -12,00 m,  

 

8)  Śla terenu 6MWłU dodat—owo do”uszcza się:  
 

a)  nadbudowę o –edną —ondygnac–ę budyn—u 
oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ｭśw-

25ｬ ma—symalnie do wyso—o`ci 15,0 m od 
”oziomu ciągu ”ieszo-jezdnego 4KDX do 

na–wywszego ”oziomu dachu z zachowaniem 

wiel—o`ci, —sztaJtu, rozstawu o—ien oraz 
”odziaJów stolar—i –a— na niwsze– —ondygnac–i 
oraz z dachem dwuspadowym lub 

wielospadowym,  

 

7Ł  Poziom haJasu nie mowe ”rze—roczyć 
”oziomu haJasu do”uszczalnego dla zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowe–Ł  

 

8Ł  Śo”uszcza się ”odziaJy na dziaJ—i dla 
lo—alizac–i dróg ”ublicznych i wewnętrznych oraz sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej o powierzchniach 

wyni—a–ących z ich ”arametrów technicznychŁ  
 

§ 6. 1Ł  Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICźNŹCH GIÓWNŹCH, oznaczone na rysun—u 
planu symbolami:  

 

1)  1KDG o powierzchni 0,02 ha,  

 

2)  2KDG o powierzchni 0,75 ha.  

 

2.  Tereny, o —tórych mowa 
w ust. 1 ”rzeznacza się ”od drogi ”ubliczne Jącznie ze 
s—rzywowaniamiŁ  

 

3.  W terenach, o —tórych mowa 
w ust.1 do”uszcza się: ”rze–`cia ”odziemne 
i ”odwieszone ”od —onstru—c–ą mostu drogowego, 
ze–`cia ”iesze i z–azdy `ciewe— rowerowych na teren 

źPłźź, –eden staJy budyne— z przeznaczeniem na 

ograniczone usJugi handlowe ty”u: —ios—, ”un—t 
informacyjny i obsJugi turystyczne– - zlokalizowany na 

chodni—u ”rzy —Jadce z ciągiem ”ieszo ｦ rowerowym 

”rzez rze—ę San w obrysie E1 ｦ E4 o—re`lonym na 

rysunku planu, pod warunkiem zapewnienia 

minimalne–, wolne– od zabudowy szero—o`ci chodni—a 
2,50 m.  

 

4Ł  Ustala się warun—i dla —ios—u usJugowego:  
 

1)  ma—symalna wyso—o`ć do 4,50 m od ”oziomu 
terenu ”rzy we–`ciu do na–wywszego ”oziomu 
dachu,  

 

2)  minimalna wyso—o`ć o—a”u dachu 2,5 m 
od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu,  

 

3)  powierzchnia zabudowy budynku: do 

40,00 m2,  

 

4)  dach wielospadowy o –edna—owym —ącie 
nachylenia ”oJaci 30-45o,  

 

5)  ”o—rycie dachu blachą ”Jas—ą z rąb—iem 
sto–ącym, blachodachów—ą, dachów—ą 
bitumiczną ｦ w kolorze szarym, 

ciemnozielonym lub ciemnoczerwonym 

z do”uszczalnym wysunięciem ”oJaci 
dachowych ”oza obrys `cian ｦ do 1,00 m,  

 

6)  do”uszczalne materiaJy w elewacjach: tynk 

gJad—i z elementami: drewnianymi, 

ceramicznymi, kamiennymi, szklanymi, 

metalowymi,  

 

7)  —olor `cian: –asny szary, bewowy lub ”ias—owy,  
 

8)  do”uszczalny taras od strony ”óJnocne–, 
zachodniej i wschodniej.  

 

5Ł  Ustala się ”arametry techniczne dla terenów 
dróg:  
 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna, 

minimalna 25,00 m, jak na rysunku planu,  

 

2)  droga jednojezdniowa o co najmniej 3 pasach 

ruchu o minimalne– szero—o`ci ”o 3,00 m,  
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3)  obustronne chodniki o minimalne– szero—o`ci ”o 
2,00 m, oddzielone trwale od jezdni, 

z nawierzchnią betonową, bru—owaną z kostki 

—amienne–, betonowe– lub ”Jyt —amiennych,  
 

4)  o`wietlenie obustronne,  
 

5)  od”rowadzenie wód o”adowych do —analizac–i 
miejskiej z za—azem s”Jywu tych wód 
bez”o`rednio do rze—i San,  

 

6)  do”uszczalne wydzielone `ciew—i rowerowe lub 
pieszo-rowerowe,  

 

7)  do”uszczalne s—rzywowania z innymi drogami: 

jednopoziomowe skanalizowane i ronda.  

 

6Ł  Śo”uszcza się ”rzebudowę mostu 
drogowego na rzece San w celu jego poszerzenia, 

budowy ”odwieszonych chodni—ów, ”rze–`ć i `ciewe— 
rowerowych, a ta—we ”ole”szenia ”arametrów 
uwyt—owychŁ  

 

7Ł  Śo”uszcza się zmnie–szenie szero—o`ci, 
o —tóre– mowa w ust.5 pkt 1 w miejscach 

zabudowanych budyn—ami tworzącymi zwartą ”ierze–ę 
wzdJuw ulicy i na mo`cie, ”od warun—iem zachowania 
”arametrów ustalonych w ust. 5 pkt. 2 i 3.  

 

§ 7. 1Ł  Wyznacza się TśRśN ŚROGI 
PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDZ o powierzchni 0,69 ha.  

 

2.  W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ1 ustala się:  
 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna, 
minimum 20,00 m, jak na rysunku planu,  

 

2)  obowiązu–ąca –edna –ezdnia z co najmniej 

trzema pasami ruchu o minimalne– szero—o`ci 
po 3,00 m,  

 

3)  chodni—i obustronne szero—o`ci co na–mnie– 
2,00 m z nawierzchnią z ”Jyt —amiennych 
z dopuszczeniem kostki brukowej w ilo`ci do 
30% ”owierzchni chodni—ów, oddzielone trwale 
od jezdni,  

 

4)  o`wietlenie obustronne,  
 

5)  od”rowadzenie wód o”adowych do —analizac–i 
miejskiej,  

 

6)  za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ów staJych 
i tymczasowych, budowli innych niw 
stanowiących czę`ć techniczno-uwyt—ową drogi 
lub przystanki komunikacji zbiorowej z czę`cią 
handlową ty”u —ios—Ł  
 

3Ł  Śo”uszcza się zmnie–szenie szero—o`ci, 
o —tóre– mowa w ust.2 pkt 1 w miejscach 

zabudowanych budyn—ami tworzącymi zwartą ”ierze–ę 
wzdJuw ulicy ”od warun—iem zachowania ustaleL 
ust.2 pkt. 2 i 3.  

 

§ 8. 1Ł  Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone na 

rysunku planu symbolami:  

 

1)  1 KDD o powierzchni 0,11 ha,  

 

2)  2 KDD o powierzchni 0,45 ha,  

 

3)  3 KDD o powierzchni 0,04 ha.  

 

2.  W terenach, o —tórych mowa w ust.1 

do”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

1)  miejsc postojowych,  

 

2)  `ciewe— rowerowych,  
 

3)  obie—tów maJe– archite—tury,  
 

4)  zieleni ozdobnej.  

 

3Ł  W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  
 

1)  szeroko`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ co 

najmniej 10.00 m,  

 

2)  droga jednojezdniowa z jednym lub dwoma 

pasami ruchu o szero—o`ci co na–mnie– ”o 
3.00 m,  

 

3)  nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 

kamiennej, z dopuszczeniem do 25% 

powierzchni z kostki betonowej,  

 

4)  chodni—i obustronne bez —rawęwni—ów 
o szero—o`ci co na–mnie– 1Ł50 m, bez”o`rednio 
”rzy —rawędzi –ezdni, oddzielone od –ezdni 
rysun—iem na nawierzchni, zagJębieniem 
w formie `cie—u lub zrównicowanym materiaJem 
budowlanym,  

 

5)  nawierzchnia chodni—ów - jak dla jezdni,  

 

6)  w nawierzchni drogi do”uszcza się wyrównienie 
obrysu murów nieistnie–ącego budyn—u 
synagogi za ”omocą innego —oloru, fa—tury 
i rodza–u materiaJu, na ”oziomie drogi,  

 

7)  od”rowadzenie wód o”adowych do —analizac–i 
miejskiej,  

 

8)  o`wietlenie co na–mnie– –ednostronneŁ  
 

4Ł  Śo”uszcza się zmnie–szenie szero—o`ci, 
o —tóre– mowa w ust.3 pkt 1 w miejscach 

zabudowanych budyn—ami tworzącymi zwartą ”ierze–ę 
wzdJuw ulicy ”od warun—iem zachowania ustaleL ustŁ3 
pkt. 2 i 4.  

 

§ 9. 1.  Wyznacza się TśRśNŹ CIĄGÓW 
PIESZO - JEZDNYCH oznaczonych na rysunku planu 

symbolami:  

 

1)  1KDX o powierzchni 0,06 ha,  
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2)  2KDX o powierzchni 0,10 ha,  

 

3)  3KDX o powierzchni 0,03 ha,  

 

4)  4KDX o powierzchni 0,29 ha.  

 

2.  W terenach 2KDX i 4KDX dopuszcza się, 
”od warun—iem zachowania szero—o`ci –ezdni 
i chodni—ów, lo—alizac–ę:  
 

1)  staJych obie—tów maJe– archite—tury, zieleni 
wysokiej i niskiej,  

 

2)  we–`ć do ”odziemnych ”rze–`ć ”od drogami i do 

podziemnych tras turystycznych,  

 

3)  nadbudowy ”ozostaJo`ci murów Bramy 
Miejskiej w sąsiedztwie budyn—u oznaczonego 
na rysunku planu symbolem A- 457 do 

wyso—o`ci 0Ł6 m nad terenem –ezdni,  
 

4)  sezonowych ogród—ów gastronomicznychŁ  
 

3Ł  W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania:  

 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna, 
minimum 5,00 m, jak na rysunku planu,  

 

2)  droga jednojezdniowa o –ednym lub dwóch 
pasach ruchu, o szero—o`ci ”asa ruchu co 
najmniej 3.00 m,  

 

3)  nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 

kamiennej, z dopuszczeniem do 25% 

powierzchni z kostki betonowej,  

 

4)  chodni—i obustronne bez —rawęwni—ów 
o szero—o`ci co na–mnie– 1Ł00 m, bez”o`rednio 
”rzy —rawędzi –ezdni, oddzielone od –ezdni 
rysun—iem na nawierzchni, zagJębieniem 
w formie `cie—u lub zrównicowanym materiaJem 
budowlanym,  

 

5)  nawierzchnia chodni—ów z ”Jyt —amiennych 
i kostki kamiennej z dopuszczeniem kostki 

betonowej w ilo`ci do 25% ”owierzchni 
chodni—ów,  

 

6)  o`wietlenie co na–mnie– –ednostronne,  
 

7)  od”rowadzenie wód o”adowych do —analizac–i 
miejskiej.  

 

§ 10. 1Ł  Wyznacza się TśRśNŹ CIĄGÓW 
PIESZYCH I PLACÓW, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami:  

 

1)  1KX - o powierzchni 0,23 ha.  

 

2)  2KX ｦ o powierzchni 0,02 ha.  

 

2.  W terenach wymienionych w ust. 

1 do”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

1)  pochylni, schodów terenowych, mur—ów 
o wyso—o`ci do 0Ł90 m, gazonów na zieleL 

ozdobną, staJych i tymczasowych obie—tów 
maJe– archite—tury,  

 

2)  ”rzystan—ów autobusowych z wbudowaną 
czę`cią handlową ty”u: —ios—,  

 

3)  sto–a—ów rowerowych,  
 

4)  we–`ć do ”rze–`ć podziemnych i podziemnych 

”ar—ingów i tras turystycznych,  

 

5)  ogród—ów gastronomicznych,  
 

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

 

3Ł  W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania:  
 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: co 
najmniej 5,00 m,  

 

2)  dla —omuni—ac–i ”iesze– nalewy za”ewnić ”as 
wolny od urządzeL i budowli naziemnych 

szero—o`ci minimum 2,00 m,  
 

3)  nawierzchnię mogą stanowić: ”Jyty —amienne 
oraz kostka kamienna z dopuszczeniem kostki 

betonowej w ilo`ci do 25% ich ”owierzchni,  
 

4)  od”rowadzenie wód o”adowych do —analizac–i 
miejskiej.  

 

4Ł  W stosun—u do terenu 1KX ustala się 
nastę”u–ące dodat—owe wymagania:  
 

1)  dopuszczalne rodzaje nawierzchni dla placu: 

”Jyty —amienne o wymiarach co najmniej 

0,6x0,6 m z dopuszczeniem kostki kamiennej 

w ilo`ci do 30% –ego ”owierzchni,  
 

2)  w nawierzchni ”lacu do”uszcza się wyrównienie 
obrysu murów nieistnie–ącego budyn—u 
synagogi za ”omocą innego —oloru, fa—tury lub 

rodza–u materiaJu, na ”oziomie ”lacuŁ  
 

§ 11. 1Ł  Wyznacza się TśRśN ŚROGI 
WśWNĘTRźNśJ oznaczony na rysun—u ”lanu 
symbolem KDW o powierzchni 0,01 ha.  

 

2Ł  Śla terenu ustala się:  
 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna, 
co najmniej 4,00 m, jak na rysunku planu,  

 

2)  droga jednojezdniowa z nawierzchnią z kostki 

kamiennej,  

 

3)  o`wietlenie –ednostronne,  
 

4)  od”rowadzenie wód o”adowych do —analizac–i 
miejskiej,  

 

5)  do”uszcza się uwyt—owanie drogi –a—o ciągu 
pieszego.  
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§ 12. 1Ł  Wyznacza się TERENY ZIELENI 

URźĄŚźONśJ oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami:  

 

1)  1ZP - o powierzchni w granicach planu 

0,04 ha,  

 

2)  2ZP - o powierzchni w granicach planu 

0,01 ha.  

 

2.  W terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

1)  ”un—tów szczególnych,  
 

2)  sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
techniczne– nie —olidu–ących z zielenią wyso—ą 
i nis—ąŁ  
 

3.  W terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się:  
 

1)  trawni—i nalewy odgrodzić od sąsiednich 
terenów mur—ami o wyso—o`ci do 0,40 m 
ponad terenami komunikacji, z o—Jadziną 
z —amienia, cegJy —lin—ierowe– lub ”Jyte— 
betonowych,  

 

2)  do”uszcza się ”rzeznaczenie mur—ów na staJe 
siedziska,  

 

3)  w terenie 1źP dodat—owo do”uszcza się:  
 

a)  wy—onanie wo—óJ istnie–ącego ”omni—a ”lacy—u 
z nawierzchnią z ”Jyt —amiennych 
o powierzchni do 10,0 m2 , z chodnikiem 

Jączącym go z drogą ”ubliczną 2 KDD,  

 

b)  oddzielenie placyku z pomnikiem od trawnika 

wywo”Jotem o wyso—o`ci do 1,5 mŁ  
 

§ 13. 1Ł  Wyznacza się TśRśN źIśLśNI 
URźĄŚźONśJ I źAGROvONŹ POWOŚźIĄ, oznaczony 

na rysunku planu symbolem ZP/ZZ, w liniach 

rozgranicza–ących oraz ”od mostem z drogą 1KŚG, 
o powierzchni 0,24 ha.  

 

2.  Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1 ustala 

się:  
 

1)  Na—azu–e się:  
 

a)  utrzymanie terenu i urządzeL –a—o elementów 
ochrony przeciwpowodziowej miasta,  

 

b)  przeznaczenie terenu w liniach 

rozgranicza–ących –a—o gJównego —orytarza 
przewietrzania miasta,  

 

c)  utrzymanie zieleni niskiej i nawierzchni 

trawiastej.  

 

2)  Śo”uszcza się:  
 

a)  zmianę wyso—o`ci, —sztaJtu, —onstru—c–i, 
nawierzchni terenu umocnieL brzegu i skarp 

wysokiego brzegu,  
 

b)  lo—alizac–ę urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
”od warun—iem, we ich lo—alizac–a nie naruszy 
podstawowego przeznaczenia terenu,  

 

c)  ciągów —omuni—acy–nych o utwardzonej 

nawierzchni dla obsJugi i konserwacji terenu 

oraz –a—o `ciew—i ”ieszo-rowerowe,  

 

d)  lo—alizac–ę staJych i tymczasowych ”omostów, 
mostów i —Jade— na —onstru—c–ach nad terenem 
–a—o esta—ady, —onstru—c–e wiszące i podobne, 

schodów terenowych, ”un—tów re—reacy–nych 
i widokowych.  

 

§ 14. 1Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady 
remontów, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:  

 

1)  W zakresie komunikacji:  

 

a)  dostę”no`ć obszaru ｦ z dróg ”ublicznych 
gJównych 1KŚG i 2KŚG stanowiących: Most 
imŁ Orląt Przemys—ich, ulicę Wybrzewe 
MarszaJ—a Józefa PiJsuds—iego i ulicę 
JagielloLs—ą, za ”omocą dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, 

1KDD, 2KDD, 3KDD,  

 

b)  dostę”no`ć terenów: z dróg ”ublicznych 
do–azdowych KŚŚ, ciągów ”ieszo-jezdnych 

KDX oraz ciągów ”ieszych KXŁ  
 

2)  W zakresie zaopatrzenia w wodę:  
 

a)  zasilanie istnie–ących blo—ów zabudowy 
z istnie–ące– mie–s—ie– sieci wodociągowe– 
”oJowone– w obszarze planu,  

 

b)  dla projektowanej zabudowy na terenach:  

 

-  1U i 2U z wodociągu Ø80 w drodze 2KDD 

stanowiące– ulŁ Wodną i Plac Rybi,  

 

-  3U i 4U z wodociągu Ø125 i Ø80 w drodze 

2KŚŚ stanowiące– ulŁ Ratuszową i Plac Rybi,  

 

-  5U i 4MW/U z wodociągu Ø125 
w ul. Ratuszowe– lub Ø125 w ul. Kazimierza 

Wielkiego,  

 

-  UP z wodociągu Ø110 w ul. Ko`ciusz—i i Ø80 
w ul. Wodnej,  

 

c)  do”uszcza się usytuowanie sieci wodociągowe– 
na terenach wszyst—ich ulic, ”laców, ciągów 
pieszo-jezdnych i pieszych w obszarze ob–ętym 
”lanem oraz na terenach, dla —tórych ta—ie 
do”uszczenie zostaJo o—re`lone w przepisach 

szczegóJowych,  
 

d)  do”uszcza się zmianę ”arametrów sieci, 
o —tórych mowa w pkt 2b w przypadku ich 

remontu, przebudowy lub rozbudowy,  

 

3)  w za—resie gos”odar—i `cie—owe–:  
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a)  od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych i wód 
opadowych i powierzchniowych do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej:  

 

-  500/750 w ul. Ratuszowej,  

 

-  500/860 w ul. Kazimierza Wielkiego,  

 

-  600 w ul. Mostowej,  

 

-  1700/1200 w ul. Wodnej,  

 

-  500/750 w ul. Rybiej,  

 

-  500/750 w ulŁ WaJowe–,  
 

-  900/1500 w ulŁ JagielloLs—ie–,  
 

b)  dopuszcza się sytuowanie sieci —analizacy–ne– 
na terenach ulic, ”laców, ciągów ”ieszo-

jezdnych i pieszych w obszarze ob–ętym ”lanem 
oraz na terenach, dla —tórych ta—ie 
do”uszczenie zostaJo o—re`lone w przepisach 

szczegóJowych,  
 

4)  w zakresie gospodarki odpadami:  

 

a)  komunalnymi i technologicznymi: gromadzenie 

i usuwanie prowadzone na zasadach 

obowiązu–ących na terenie miasta Przemy`la,  
 

b)  mie–sca do gromadzenia od”adów z budyn—ów 
mieszkalno - usJugowych i usJugowych ｦ 

wyJącznie w obrębie nieruchomo`ci 
obe–mu–ących te budyn—i,  

 

5)  w za—resie cie”Jownictwa:  
 

a)  –a—o gJówną zasadę ”rzy–mu–e się za”ewnienie 
cie”Ja z mie–s—ie– sieci cie”Jownicze– w obszarze 

planu: z cie”Jociągów 158ł250 i 100/200 

”o”rzez rozbudowaną i ”odJączoną do nich sieć 
rozdzielczą,  

 

b)  w budynkach na terenach: 5U, 1MW/U ｦ 

6MWłU do”uszcza się stosowanie 
indywidualnych uródeJ cie”Ja na bazie 
rozwiązaL minimalizu–ących w”Jyw na stan 
`rodowis—a, a w szczególno`ci systemów 
gazowych, elektrycznych, geotermalnych, 

sJonecznych z ograniczeniem –ednego uródJa 
cie”Ja dla –ednego budyn—u, oraz z zakazem 

ogrzewania ”iecowego na ”aliwo staJe,  
 

c)  do”uszcza się sytuowanie sieci cie”Jowniczych 
na terenach ulic, ”laców, ciągów ”ieszo - 

jezdnych i pieszych w obszarze ob–ętym 
planem, oraz na terenach, dla —tórych ta—ie 
do”uszczenie zostaJo o—re`lone w przepisach 

szczegóJowych,  
 

6)  w zakresie elektroenergetyki zasilanie w obrębie 
obszaru planu:  

 

a)  z istnie–ących stac–i transformatorowych:  
 

-  w budyn—u oznaczonym numerem ｭ5ｬ 
w terenie 3MW/U  

 

-  w budynku Muzeum Ziemi Przemyskiej na Placu 

Berka Joselewicza zlokalizowanym poza 

obszarem planu,  

 

-  w budyn—u Urzędu Mie–s—iego ”rzy Ryne— 
1 zlokalizowanym poza obszarem planu,  

 

b)  z projektowanych stacji transformatorowych 

SN/NN 15/0,4 kV:  

 

-  wbudowanych w projektowane budynki 

w terenach: 2U, 4U, 4MW/U,  

 

-  w terenie UP ze stacji zlokalizowanej w obrysie 

A1-A11,  

 

c)  ustala się lo—alizac–ę —ablowych sieci 
elektroenergetycznych na terenach ulic, 

”laców, ciągów ”ieszo - jezdnych i pieszych 

w obszarze ob–ętym ”lanem, oraz do”uszcza się 
na terenach, dla —tórych ta—ie do”uszczenie 
zostaJo o—re`lone w ”rze”isach szczegóJowych,  

 

d)  za—azu–e się ”rowadzenia ”rzewodów 
systemem napowietrznym,  

 

7)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:  

 

a)  za ”omocą ”rzyJączy z istnie–ących sieci 
gazowniczych `rednio”ręwnych:  

 

-  Ø 125 w ciągu ulic: JagielloLs—a ｦ Wodna ｦ 

Ratuszowa,  

 

-  PE 125 w ciągu ulic: Kazimierza Wiel—iego ｦ 

WaJowa ｦ Francisz—aLs—a - JagielloLs—a,  
 

b)  do”uszcza się sytuowanie sieci gazowniczych 
na terenach ulic, ”laców, ciągów ”ieszo - 

jezdnych i pieszych w obszarze planu, oraz na 

terenach, dla —tórych ta—ie do”uszczenie 
zostaJo o—re`lone w ”rze”isach szczegóJowychŁ  

 

8)  w zakresie telekomunikacji:  

 

a)  za”ewnienie Jączno`ci telefoniczne– 
z istnie–ących i projektowanych sieci 

w obszarze planu,  

 

b)  do”uszcza się sytuowanie ”odziemne– sieci 
tele—omuni—acy–ne– na terenach ulic, ”laców, 
ciągów ”ieszo-jezdnych i pieszych w obszarze 

ob–ętym ”lanem, oraz na terenach, dla —tórych 
takie dopuszczenie zostaJo o—re`lone 
w ”rze”isach szczegóJowych,  

 

c)  za—azu–e się lo—alizac–i stac–i bazowych telefonii 
—omór—owe–Ł  
 

2Ł  Śo”uszcza się zmianę sieci, o —tórych 
mowa w ust.1 pkt 2b, 3a, 5a, 7a w zakresie ich 

”arametrów technicznych do 100% w przypadku ich 

remontu, przebudowy lub rozbudowy.  
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3Ł  Śo”uszcza się mowliwo`ć ”rzebudowy, 
rozbudowy, budowy, remontu istnie–ących urządzeL 
infrastruktury technicznej w razie ich kolizji 

z ustalonym przeznaczeniem i zagospodarowaniem 

terenówŁ  
 

4Ł  Nalewy za”ewnić sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej o parametrach 

dostosowanych do docelowego zagospodarowania 

terenów w obszarze planu.  

 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe  
 

§ 15. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenów 
w granicach planu.  

 

 

 

§ 16. Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci dla terenów ob–ętych ”lanem:  

 

1Ł  dla terenów usJugowych U: 30%,  
 

2Ł  dla terenów miesz—alno-usJugowych MW/U: 

30 %,  

 

3Ł  dla ”ozostaJych terenów: 0,1%Ł  
 

§ 17. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Przemy`laŁ  

 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

RafaJ Oleszek 
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źaJączni— Nr 2 do UchwaJy Nr 96ł2010 

Rady Mie–s—ie– w Przemy`lu 

z dnia 24 maja 2010 r. 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTŹCJI ź źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ NALśvĄCŹCH DO 

źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ ORAź źASAŚACH ICH FINANSOWANIA 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi 
zmianami), uwzględnia–ąc ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭStare Miasto Iｬ Rada Mie–s—a 
w Przemy`lu stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 
naleweć będą: 
 

1. Modernizacja i przebudowa odcinka ulicy 

JagielloLs—ie– ｦ s—rzywowanie z ulŁ Wybrzewe Wilsona 
(2KŚG), odcine— wzdJuw ”rzystan—ów autobusowych 
(KDZ),  

 

2Ł budowa nowego ciągu ”ieszo-jezdnego ｦ 

nowy odcine— ulŁ SerbaLs—ie–: 2KŚX,  
 

3Ł budowa ciągu ”ieszego i ”lacu 1KX,  
 

4Ł modernizac–a ciągu ”ieszego 2KX,  
 

5. budowa nowego odcinka drogi 2KDD 

”omiędzy ulŁ Wodną i ulŁ Rybią,  
 

6Ł budowa ”ar—ingu ogólnodostę”nego 
w terenie UP w konturze A1-A11,  

 

7Ł modernizac–a ”ozostaJych ulic: Mostowa 
(1KDX), Wodna (2KDD), Ratuszowa (2KDD), Rybia 

(2KŚŚ), WaJowa (3KŚŚ), Przecznica WaJowe–(KŚW), 
SerbaLs—a (3KŚX)  
 

Wywe– wymienione inwestyc–e celu 

publicznego z zakresu infrastruktury technicznej 

realizowane będą ze `rod—ów wJasnych gminy, 
centralnych oraz ze `rod—ów ”omocowych, zgodnie 
z ”lanem wydat—ów inwestycy–nych ”rzy–ętych 
w Wieloletnim Planie Inwestycy–nym, o—re`lanych 
corocznie w uchwale budwetowe– Gminy Mie–s—ie– 
Przemy`lŁ 
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