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UCHWAIA NR XLIIIł327łńŃ 

RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE 

 z dnia 16 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ｭJamna Górna-ArJamówｬ 

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

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (ŚzŁUŁ 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ”óuniejszymi zmianami) 
oraz art. 20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z ”óuniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Stwierdzając zgodno`ć ze ｭStudium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne" 

uchwalonym UchwaJą Nr XXVIIł204ł2000 Rady 
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 czerwca 

2000rŁ, uchwala się źmianę Miejscowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭJamna Górna-

ArJamówｬ ｦ w gminie Ustrzyki Dolne, uchwalonego 

UchwaJą Nr XLVIIIł345ł06 Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 ”audziernika 2006rŁ, 
o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 139 poz. 1998 z dnia 27 listopada 

2006r. 

§ 2. 1. Zmiana planu wymienionego  

w §1 ”olega na: 

1)  w”rowadzeniu granicy obszaru objętego zmianą 
planu; 

2)  wprowadzeniu nowego przeznaczenia terenu 

oznaczonego symbolem C, W i RZ; 

3)  w”rowadzeniu linii rozgraniczającej tereny 
o równych funkcjach oznaczone na rysunku 
planu symbolami: U3, US2, RZ; 

4)  zmianie linii rozgraniczającej dróg KŚW1; 

5)  zmianie za”isów uchwaJy Nr XLVIIIł345ł06 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

19 ”audziernika 2006rŁ 

2Ł S”osób zmian, o których mowa w ust.1  

pkt 1-4 jest ”rzedstawiony na zaJączniku graficznym 
nr 1 do niniejszej uchwaJy, s”orządzonym na ko”ii 
rysunku planu wymienionego w §1, wedJug oznaczeL 
zmiany planu. 

§ 3. 1Ł Śo za”isów uchwaJy w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1)  W §1 ustŁ 6 w pkt. 9 skre`la się symbole:  
W i C. 

2)  W §2 ustŁ 2 po pkt. 7 dodaje się ”unkt 8  

w brzmieniu: ｭrozbudowę i przebudowę 
obiektów istniejących ujęć wody (studni)ｬŁ 

3)  W §2 ustŁ 5 pkt. 2 na koLcu zdania ”rzed 
`rednikiem wstawia się sJowa: ｭ ”oza terenem 
U5 gdzie wielko`ć ta ustalana jest na 50%ｬ, 
w pkt. 4 skre`la się czę`ć zdania: ｭbudynki 
sytuować tak, aby dJuwszy bok budynku 

i gJówna kalenica byJy równolegJe do warstwic, 
”onadtoｬ w ust. 5 skre`la się ”unkt 5Ł 

4)  W §3 ustŁ 4 pkt. 2 ”o sJowie terenów dodaje 
się ”o ”rzecinku wyrazy: ｭz do”uszczeniem 
wykorzystania terenów KP, ”rzy zachowaniu 
bilansu miejsc postojowych dla caJego 
zamierzenia inwestycyjnegoｬ 

5)  W §4 ustŁ 1 pkt 1 ”o ”rzecinku dodaje się 
wyrazy: ｭ”rzebudowę lub remontｬ, w pkt 3 po 

”rzecinku dodaje się wyrazy:ｭ do”uszcza się 
mowliwo`ć wykonania zbiornika retencyjnego 
lub sieci wewnętrznej dla ”otrzeb ”Ł ”owŁｬ 

6)  W §6 ustŁ 2 pkt 3 skre`la się czę`ć zdania: ｭna 
5 zatrudnionych w usJugach oraz 1ｬ, w ust.3 

w pkt. 1 skre`la się czę`ć zdania: ｭo rzucie 
o”artym na ”rostokącie lub zJowonym 
z ”rostokątów, skre`la się w caJo`ci ”kt 4Ł 

7)  W §7 ustŁ2 w pkt.3 otrzymuje nowe brzmienie: 

ｭnakazuje się za”ewnić 1 miejsce postojowe na 

2 miejsca hotelowe, 1 miejsce na 4 miejsca 

konsum”cyjne (z uwzględnieniem do”uszczeL 
zawartych w za”isach ogólnych)ｬ, w ust4. po 

wyrazie ｭtechnicznejｬ wstawia się sJowa  
ｭi komunikacyjnejｬŁ 

8)  W §8 ustŁ1 ”o sJowie wy”oczynku skre`la się 
ｭiｬ i wstawia się ”rzecinek, a ”o sJowie zdrowia 
dodaje się wyrazy: ｭi rozrywkiｬ; w ust. 2  

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: ｭnakazuje się 
za”ewnić 1 miejsce postojowe na 2 miejsca 

w o`rodku wy”oczynkowym, 1 miejsce na 

4 miejsca konsum”cyjne (z uwzględnieniem 
do”uszczeL zawartych w za”isach ogólnych)ｬ, 
ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie; 

3Ł ｭUstala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  wysoko`ć budynku ujewdwalni do 14,0m 
(liczona od poziomicy 187,5); 

2)  nieprzekraczalna wysoko`ć budynku 
usJugowego hotelowego- 25,0m, mierzona od 

”oziomu wej`cia gJównego (od poziomicy 199); 

3)  nie”rzekraczalna wysoko`ć innych budynków 
usJugowych -12,0 m, mierzona od najniwej 
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”oJowonego terenu ”rzy `cianie budynku do 
kalenicy górnej; 

4)  dachy spadziste, o jednakowym, nachyleniu 

”oJaci od 10o do 50o, 

5)  do”uszcza się wielo”Jaszczyznowe ”rzekrycia 
(ty”u `wietliki i zadaszenia dziedziLców) 
fragmentów budynków; 

6)  do”uszcza się ”rzekrycia czę`ci obiektów 
w formie tarasów uwytkowych, 

7)  do`wietlenie ”oddasza ”rzez szczyty, lukarny, 
okna dachowe lub `wietliki, 

8)  pokrycia dachowe z materiaJów nawiązujących 
do regionalnych tradycji lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów; 

9)  zakaz stosowania bJyszczących ”okryć 
dachowych z wyjątkiem szkJa, 

10)  elewacje wykoLczone naturalnymi materiaJami 
(drewno, kamieL z do”uszczeniem szkJa) 
w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny, zakaz stosowania okJadzin 
elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

9)  W §9 ustŁ 2 pkt 3 na koLcu zdania ”rzed 
kro”ka dodaje się wyrazy: ｭ(z uwzględnieniem 
do”uszczeL zawartych w za”isach ogólnych)ｬ, 
w punkcie 6 cyfrę 60% zastę”uje się cyfrą 
50%, w punkcie 7 cyfrę 30% zastę”uje się 
cyfrą 40%Ł ustŁ 3 otrzymuje nowe brzmienie; 

3Ł ｭUstala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  wysoko`ć hali s”ortowej do 14,0m (liczona od 
poziomicy 187,5); 

2)  nie”rzekraczalna wysoko`ć innych budynków 
usJugowych -8,0 m, mierzona od najniwej 
”oJowonego terenu ”rzy `cianie budynku do 
kalenicy górnej; 

3)  dachy spadziste, o nachyleniu ”oJaci od  
10o do 50o, 

4)  do”uszcza się wielo”Jaszczyznowe ”rzekrycia 
(ty”u `wietliki i zadaszenia dziedziLców) 
fragmentów budynków; 

5)  dopuszcza się ”rzekrycia czę`ci obiektów 
w formie tarasów uwytkowych, 

6)  do`wietlenie ”oddasza ”rzez szczyty, lukarny, 
okna dachowe lub `wietliki, 

7)  pokrycia dachowe z materiaJów nawiązujących 
do regionalnych tradycji lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów; 

8)  zakaz stosowania bJyszczących ”okryć 
dachowych z wyjątkiem szkJa, 

9)  elewacje wykoLczone naturalnymi materiaJami 
(drewno, kamieL z do”uszczeniem szkJa) 

w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny, zakaz stosowania okJadzin 
elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

10)  W §10 ustŁ 1na koLcu zdania ”rzed kro”ką 
dodaje się sJowa: ｭlub elektrocie”Jowniｬ,  
w ust. 2 pkt 3 skre`la się sJowa:  
ｭ5 zatrudnionych w usJugach oraz 1 naｬ a na 

koLcu zdania ”rzed kro”ka dodaje się sJowa  
ｭ(z uwzględnieniem do”uszczeL zawartych 
w za”isach ogólnych)ｬ, ust. 3 otrzymuje nowe 

brzmienie; 

3Ł ｭUstala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  nie”rzekraczalna wysoko`ć budynku 

usJugowego 20,0 m, mierzona od najniwej 
”oJowonego terenu ”rzy `cianie budynku do 

kalenicy górnej; 

2)  dachy spadziste, o jednakowym, nachyleniu 

”oJaci od 10o do 50o, 

3)  do”uszcza się wielo”Jaszczyznowe ”rzekrycia 
(ty”u `wietliki i zadaszenia dziedziLców) 
fragmentów budynków; 

4)  do”uszcza się ”rzekrycia czę`ci obiektów 
w formie tarasów uwytkowych, 

5)  do`wietlenie ”oddasza ”rzez szczyty, lukarny, 
okna dachowe lub `wietliki, 

6)  pokrycia dachowe z materiaJów nawiązujących 
do regionalnych tradycji lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów; 

7)  zakaz stosowania bJyszczących ”okryć 
dachowych z wyjątkiem szkJa, 

8)  elewacje wykoLczone naturalnymi materiaJami 
(drewno, kamieL z do”uszczeniem szkJa) 
w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny, zakaz stosowania okJadzin 
elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

11)  W §11 ustŁ 2 pkt 3 skre`la się sJowa:  
ｭ1 stanowisko ”ostojowe na 5zatrudnionych 
w usJugach orazｬ a na koLcu zdania ”rzed 
kro”ka dodaje się sJowa ｭ(z uwzględnieniem 
do”uszczeL zawartych w za”isach ogólnych)ｬ, 
ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie; 

3Ł ｭUstala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  nie”rzekraczalna wysoko`ć budynku  
8,0m, mierzona od najniwej ”oJowonego terenu 
”rzy `cianie budynku do kalenicy górnej; 

2)  dachy spadziste, o jednakowym, nachyleniu 

”oJaci od 15o do 50o, 

3)  do`wietlenie ”oddasza ”rzez szczyty, lukarny, 
okna dachowe, 
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4)  pokrycia dachowe z materiaJów nawiązujących 
do regionalnych tradycji lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów; 

5)  zakaz stosowania bJyszczących ”okryć 
dachowych z wyjątkiem szkJa, 

6)  elewacje wykoLczone naturalnymi materiaJami 
(drewno, kamieL z do”uszczeniem szkJa) 
w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny, zakaz stosowania okJadzin 
elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

12)  W §12 w ust. 1 skre`la się sJowa: ｭw tym tory 
zjazdowe i urządzenia `lizgoweｬ, w ust. 2 

 pkt 3 skre`la się sJowa : ｭna 5zatrudnionych 
w usJugach oraz 3 miejsca ”ostojoweｬ a na 

koLcu zdania ”rzed kro”ka dodaje się sJowa  
ｭ(z uwzględnieniem do”uszczeL zawartych 
w za”isach ogólnych)ｬ, ust. 3 otrzymuje nowe 

brzmienie; 

3Ł ｭUstala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  nie”rzekraczalna wysoko`ć budynku  
8,0m, mierzona od najniwej ”oJowonego terenu 
”rzy `cianie budynku do kalenicy górnej; 

2)  dachy spadziste, o jednakowym, nachyleniu 

”oJaci od 15o do 50o, 

3)  do`wietlenie poddasza przez szczyty, lukarny, 

okna dachowe, 

4)  pokrycia dachowe z materiaJów nawiązujących 
do regionalnych tradycji lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów; 

5)  zakaz stosowania bJyszczących ”okryć 
dachowych z wyjątkiem szkJa, 

6)  elewacje wykoLczone naturalnymi materiaJami 
(drewno, kamieL z do”uszczeniem szkJa) 
w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny, zakaz stosowania okJadzin 
elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

13)  W §13 ustŁ 2 pkt 3 skre`la się sJowa: ｭna 
5zatrudnionych w usJugach oraz 3 miejsca 

”ostojoweｬ a na koLcu zdania ”rzed kro”ką 
dodaje się sJowa ｭ(z uwzględnieniem 
do”uszczeL zawartych w za”isach ogólnych)ｬ, 
ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie; 

3Ł ｭUstala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  nie”rzekraczalna wysoko`ć budynku  
8,0m, mierzona od najniwej ”oJowonego terenu 
”rzy `cianie budynku do kalenicy górnej; 

2)  dachy spadziste, o jednakowym, nachyleniu 

”oJaci od 15o do 50o, 

3)  do`wietlenie ”oddasza ”rzez szczyty, lukarny, 
okna dachowe, 

4)  pokrycia dachowe z materiaJów nawiązujących 
do regionalnych tradycji lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów; 

5)  zakaz stosowania bJyszczących ”okryć 
dachowych z wyjątkiem szkJa, 

6)  elewacje wykoLczone naturalnymi materiaJami 
(drewno, kamieL z do”uszczeniem szkJa) 
w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny, zakaz stosowania okJadzin 
elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

14)  §15 skre`la się w caJo`ciŁ 

15)  §16 skre`la się w caJo`ciŁ 

16)  W §19 ustŁ 1 cyfrę 8 zastę”uje się cyfrą 10Ł 

17)  W §20 ustŁ 1 skre`la się za”is: ｭ6,0mｬ a na 

koLcu zdania ”rzed kro”ką dodaje się za”is: 
ｭ12,0m-15,0mｬŁ 

18)  W §24 ustŁ 4 na koLcu zdania ”rzed kro”ką 
dodaje się sJowa: ｭi maJej architekturyｬŁ 

19)  W §26 ”o ustŁ 3 dodaje się ustŁ 3a 
w brzmieniu: ｭdo”uszcza się lokalizację 
oczyszczalni `ciekówｬ 

20)  W §26 ustŁ 4 na koLcu zdania ”rzed kro”ką 
dodaje się sJowa: ｭi maJej architekturyｬŁ 

21)  W §28 ustŁ 2 ”o sJowie ｭuJowenieｬ wstawia się 
sJowo ｭurządzeLｬŁ 

§ 4. Integralną czę`cią ”lanu jest zaJącznik do 
niniejszej uchwaJy: 1Ł zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu 

w skali 1:2000; 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 6. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszeniaŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Julian Czarnecki 
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