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UCHWAIA NR XXXIXł256łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W LśvAJSKU 

 z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/05 

terenu ”oJowonego wzdJuw torów —ole–owych od ulŁ Sanowe– do ulŁ WJŁ Reymonta 
w Lewa–s—u ｦ czę`ć I obe–mu–ąca odcine— od ulŁ Sanowe– do ulŁ S”ortowe– 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r., poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Lewajskaｬ, uchwalonego 
uchwaJą Nr XIIł99ł99 Rady Miasta Lewajska z dnia  

15 grudnia 1999 r. wraz z ”óuniejszymi zmianami, 

Rada Miejska w Lewajsku uchwala, co nastę”uje: 

IŁ PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 60/05 terenu 

”oJowonego wzdJuw torów kolejowych od ulŁ Sanowej 
do ulŁ WJŁ Reymonta w Lewajsku ｦ czę`ć I, obejmującą 
odcinek od ul. Sanowej do ul. Sportowej, zwany dalej 

planem. 

2. Plan obejmuje teren o ”owierzchni okoJo  
6,2 ha, ”oJowony wzdJuw torów kolejowych, ”o ich 
”óJnocno-wschodniej stronie, w granicach okre`lonych 
na rysunku planu. 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  źaJącznik Nr 1 - rysunek planu, wykonany na 

mapie w skali 1:1 000, stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy; 

2)  źaJącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania. 

§ 2. W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1)  MN/U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug; 

2)  US ｦ teren usJug s”ortu; 

3)  KDZ ｦ teren drogi publicznej zbiorczej; 

4)  ZP ｦ teren zieleni urządzonej; 

5)  Z ｦ tereny zieleni naturalnej; 

6)  ZL ｦ tereny lasów; 

7)  WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych 
`ródlądowychŁ 

§ 3. Na terenie objętym ”lanem obowiązują 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1)  w granicach zewnętrznego terenu strefy 
ochrony ”o`redniej ujęcia wody (studni S-2 

zlokalizowanej przy ul. Podolszyny), 

ustanowionego decyzją Starosty Powiatowego 
w Lewajsku z dnia 8 grudnia 1999 r., znak 

O_Ł6210ł4ł99 dla Miejskiego źakJadu 
Komunalnego Sp. Z o. o. w Lewajsku, zakazuje 
się lokalizowania inwestycji, które mogą 
w”Jynąć negatywnie na ilo`ć i jako`ć 
ujmowanej wody - ograniczenia obowiązują do 
czasu funkcjonowania ujęcia wody; 

2)  nalewy uwzględnić ”rzebiegi istniejących sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej, ”o”rzez 
zachowanie wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci 
lokalizowanych obiektów i budowli od tych 

sieci i urządzeL, a w ”rzy”adku wystę”ujących 
kolizji ”o”rzez zmianę trasy sieci lub lokalizacji 
urządzeL, w dostosowaniu do planowanego 

zagos”odarowania terenu objętego ”lanem; 

3)  dopuszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej, w tym takich które nie są związane 
z obsJugą terenów objętych ”lanem, jedynie 
w ”rzy”adku gdy nie ograniczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ustalonym w planie przeznaczeniem 

i okre`lonymi zasadami zagospodarowania. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o zieleni 

naturalnej nalewy ”rzez to rozumieć zieleL istniejącą 
w naturalnym `rodowisku, która nie zostaJa 
zakom”onowana ”rzez czJowiekaŁ 

IIŁ USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 5. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1MNłU ”rzeznacza się ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z do”uszczeniem usJugŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  teren nalewy zagos”odarować jako zieleL 
urządzoną związaną z zabudową w ramach 

dziaJek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z do”uszczeniem usJug, zlokalizowanej 
w bez”o`rednim sąsiedztwie granicy ”lanu; 
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2)  do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki: 

a)  ”rowadzenie linii ”odziaJu o kierunku 

równolegJym do istniejących granic 
geodezyjnych, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw  
20,0 m; 

3)  zakazuje się lokalizowania budynków; 

4)  do”uszcza się lokalizowanie: 

a)  drogi wewnętrznej dla obsJugi dziaJek 
usytuowanych w sąsiedztwie ”asa drogowego, 

b)  obiektów maJej architektury i altan ogrodowych 

w odlegJo`ci nie mniejszej niw 5,0 m od linii 
rozgraniczającej drogę KŚź, 

c)  ogrodzeL, 

d)  miejsc postojowych w granicach dziaJki 
budowlanej, 

e)  udziaJ ”owierzchni terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszy niw 30 % ”owierzchni 
terenu, 

f)  od”rowadzenie wód o”adowych z parkingów 
i dróg w s”osób za”ewniający ochronę  
przed zanieczyszczaniem wód ”odziemnych 
oraz gruntu, stosownie do wymogów  
§ 3 pkt 1 uchwaJyŁ 

3Ł ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi KDZ, 

za wyjątkiem dziaJki ”rzylegJej do ulŁ Sanowej, dla 
której ustala się obsJugę komunikacyjną z tej ulicy, od 

strony ”óJnocnej, ”o”rzez zabudowaną czę`ć dziaJkiŁ 

4Ł Ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla zabudowy mieszkaniowo-usJugowejŁ 

§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2MNłU ”rzeznacza się ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z do”uszczeniem usJugŁ 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1)  zasady lokalizacji funkcji usJugowej: 

a)  do”uszcza się lokalizowanie usJug, które nie są 
zaliczone do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, 

b)  zakazuje się wydzielania samodzielnych dziaJek 
zabudowy usJugowej, 

c)  dziaJalno`ć usJugową nalewy lokalizować 
w jednym budynku z funkcją mieszkaniową lub 
w wolnostojącym budynku usJugowym, 

d)  ”owierzchnia zabudowy wolnostojącego 
budynku usJugowego nie większa niw 100 m2; 

2)  zakazuje się lokalizowania zabudowy 
szeregowej; 

3)  wszystkie budynki nalewy lokalizować 
z uwzględnieniem nie”rzekraczalnej linii 
zabudowy oznaczonej na rysunku planu; 

4)  do”uszcza się lokalizację budynków 
gospodarczych i garawowych bez”o`rednio ”rzy 
granicy lub w zbliweniu do granicy dziaJki, 
z zastrzeweniem ”kt 3; 

5)  na kawdej dziaJce nalewy za”ewnić nie mniej niw 
1 stanowisko postojowe dla funkcji 

mieszkaniowej oraz dodatkowo nie mniej niw 
1 stanowisko na kawde roz”oczęte  

30 m2”owierzchni uwytkowej usJug lecz nie 
mniej niw jedno; 

6)  powierzchnia zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki nie większa niw 35%; 

7)  udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszy niw 45% ”owierzchni dziaJki; 

8)  cechy budynków mieszkalnych i mieszkalno-

usJugowych: 

a)  budynki o wysoko`ci nie większej niw 10,0m do 
kalenicy lub szczytu dachu, 

b)  dachy o schemacie dwuspadowym lub 

wielospadowym, 

c)  kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachowych nie 
mniejszy niw 300i nie większy niw 450; 

9)  dla zabytkowego budynku mieszkalnego przy 

ul. Sanowej nr 8 (numer wg mapy rysunku 

”lanu) ustala się nastę”ujące warunki 
zabudowy: 

a)  do”uszcza się ”rzebudowę i remont budynku 

oraz jego rozbudowę od strony ogrodowej 
(elewacja ”oJudniowo-wschodnia), w s”osób 
nienaruszający formy istniejącej bryJy budynku: 

 rozbudowa nie wywej niw do ”ierwszej 
kondygnacji nadziemnej wJącznie, 

 wymagane nawiązanie do formy istniejącego 
budynku w s”osób tworzący jednorodną caJo`ć 
ｦ zastosowanie takiego samego materiaJu 
wykoLczeniowego na caJo`ci budynku dla 
elewacji oraz dachów, ”owtórzenie detalu 
architektonicznego, 

b)  nie do”uszcza się nadbudowy budynku; 

10)  budynki usJugowe, gos”odarcze, garawowe lub 
o ”oJączonych funkcjach jedno lub 
dwukondygnacyjne, o dachach dwuspadowych 

lub czterospadowych i kącie nachylenia ”oJaci 
jak w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na 

tej samej dziaJce, z tolerancją do 100; 

11)  obowiązujące ”arametry dziaJek budowlanych: 

a)  ”owierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,07 ha 
i nie większa niw 0,15 ha, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw 20,0m, 
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c)  kąt nachylenia linii ”odziaJu w stosunku do linii 

rozgraniczającej drogi KŚź - 900z tolerancją  
do 50, 

d)  do”uszcza się wydzielenie w granicach terenu 

2MNłU drogi wewnętrznej lub ciągu ”ieszo-

jezdnego o szeroko`ci nie mniejszej niw 5,0 m, 
za”ewniającego obsJugę komunikacyjną dziaJek 
budowlanych. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna terenu z ul. Sanowej 

lub drogi KDZ z zastrzeweniem § 8 ust. 3. 

4Ł ObsJuga w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, gaz 
oraz usJugi telekomunikacyjne z istniejących na 
terenie ”lanu lub ”rzebiegających wzdJuw ulicy 
Sanowej i drogi KŚź sieci, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne; 

2)  od”rowadzenie `cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej na zasadach okre`lonych 
w pkt 1; 

3)  od”rowadzenie wód o”adowych z dachów na 
teren wJasnej dziaJki a z terenów komunikacji 
w s”osób za”ewniający ochronę ”rzed 
zanieczyszczaniem wód ”owierzchniowych 
i podziemnych oraz gruntu, stosownie do 

wymogów § 3 pkt 1 uchwaJy; 

4)  ogrzewanie budynków indywidualneŁ 

5Ł Gromadzenie od”adów na terenie wJasnej 
dziaJki z okresowym wywozem na wysypisko. 

6Ł Ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla zabudowy mieszkaniowo-usJugowejŁ 

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem US ”rzeznacza się ”od usJugi s”ortuŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  teren nalewy zagos”odarować jako czę`ć 
terenów usJug s”ortu zlokalizowanych ”rzy  
ul. Sportowej i ul. Podolszyny, poza granicami 

planu; 

2)  nalewy lokalizować boisko sportowe wraz 

z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, 
w tym n”Ł: doj`cia, dojazdy, infrastrukturę 
techniczną, trybuny; 

3)  do”uszcza się lokalizowanie: 

a)  jednokondygnacyjnych obiektów 
tymczasowych zaplecza sportowego o Jącznej 
”owierzchni zabudowy nie większej niw  
500,0 m2- ”rzekrycie budynków jedno, dwu lub 
czterospadowe, o s”adku nie większym niw 
300, 

b)  miejsc postojowych; 

4)  obsJuga w zakresie miejsc postojowych 

z ”arkingów zlokalizowanych na terenie usJug 
sportu poza granicami planu; 

5)  udziaJ ”owierzchni terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszy niw 30 % terenu USŁ 

3Ł ObsJuga komunikacyjna terenu  
z ulŁ S”ortowej ”o”rzez tereny usJug, zlokalizowane 
od strony ”óJnocno-wschodniej, poza granicami planu. 

4Ł ObsJuga w zakresie infrastruktury 

technicznej w oparciu o infrastrukturę techniczną na 
terenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, z sieci 

”rzebiegających wzdJuw ulŁ S”ortowej ｦ prowadzenie 

sieci lub ”rzyJączy infrastruktury technicznej na terenie 
US w s”osób dostosowany do ”lanowanego 
zagospodarowania terenu pod obiekty sportowe. 

5Ł Śo”uszcza się indywidualne od”rowadzenie 
wód o”adowych z terenu US ｦ ”o terenie dziaJki, do 
cieku 1WS lub innego odbiornika. 

6Ł Gromadzenie od”adów na terenie inwestycji, 
z okresowym wywozem na wysypisko. 

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KŚź ”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną 
zbiorcząŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  parametry drogi: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna 
- zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza 

niw 20,0 m, 

b)  jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 7,0 m, 

c)  na odcinku drogi ”rzebiegającym w sąsiedztwie 
terenów zabudowanych lub ”rzeznaczonych do 
zabudowy nalewy realizować chodnik 
jednostronny lub dwustronny; 

2)  obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej: 

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną dla realizacji 
o`wietlenia drogowego z istniejących sieci 
”rzebiegających na terenie objętym ”lanem lub 
na terenach sąsiednich, 

b)  wody o”adowe nalewy od”rowadzić w s”osób 
za”ewniający ochronę ”rzed zanieczyszczaniem 
wód ”owierzchniowych i podziemnych  

oraz gruntu, stosownie do wymogów  
§ 3 pkt 1 uchwaJy; 

3)  w przypadku, realizacji drogi w zbliweniu do 
obszaru kolejowego: 

a)  czę`ć terenu nie zajętą ”od ”as drogowy 
(oznaczoną na rysunku ”lanu szrafem) oraz 
symbolem ŻUS] nalewy wJączyć do terenu US 
i zagos”odarować zgodnie z ustaleniami dla 

tego terenu, 

b)  czę`ć terenu nie zajętą ”od ”as drogowy 
(oznaczoną na rysunku ”lanu szrafem) oraz 
symbolem ŻKŚŚ] nalewy zagos”odarować jako 
odcinek drogi publicznej dojazdowej w ciągu  
ul. Sportowej. 
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3. Tymczasowe zasady zagospodarowania 

terenu: 

 do czasu uzyskania decyzji, na ”odstawie której 
będzie mogJa zostać wybudowana droga KŚź, 
do”uszcza się zagos”odarowanie terenu na 
odcinku od skrzywowania z ulicą Sanową do 
wschodniej granicy terenów MN/U jako drogi 

wewnętrznej o szeroko`ci nie mniejszej niw 
5,0m, dla obsJugi zabudowy mieszkaniowo-

usJugowejŁ 

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem źP ”rzeznacza się ”od zieleL urządzonąŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  teren nalewy zagos”odarować jako zieleL niską, 

2)  do”uszcza się lokalizowanie obiektów maJej 
architektury oraz urządzeL reklamowychŁ 

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1Z i 2ź ”rzeznacza się ”od zieleL 
naturalnąŁ 

2Ł źakazuje się lokalizowania obiektów 
i urządzeL za wyjątkiem okre`lonych w § 3 pkt 3. 

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1ZL i 2źL ”rzeznacza się ”od lasŁ 

2Ł źakazuje się lokalizowania obiektów 
i urządzeL za wyjątkiem okre`lonych w § 3 pkt 3. 

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1WS i 2WS ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądoweŁ 

2Ł Tereny nalewy ”ozostawić 
w dotychczasowym uwytkowaniu jako rów 
melioracyjny oraz pas drogi wewnętrznej 
przeznaczony do konserwacji rowu. 

§ 13. Śla terenów MNU ustala się 10% stawkę 
sJuwącą naliczeniu jednorazowych o”Jat za wzrost 
warto`ci nieruchomo`ci, a dla ”ozostaJych terenów - 

1%. 

IIIŁ USTALśNIA KOKCOWś 

§ 14. Wykonanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi LewajskaŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Wojciech Tokarz 
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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. 


