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UCHWAIA Nr LXIIł5ń6ł2ŃńŃ 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Grunwaldzka - FloriaLska" ｦ Nr 50 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z ”óuŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 z ”óuŁ zmŁ) oraz stwierdzenia 
zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
źagos”odarowania Przestrzennego Miasta JasJa, 
uchwalonego ”rzez Radę Mie–s—ą JasJa uchwaJą 
Nr XX/189/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku 

z ”óunie–szymi zmianami 
 

Rada Miejska JasJa 

 

§ 1. Uchwala Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego "Grunwaldzka - 

FloriaLska" ｦ Nr 50 zwany dale– ”lanemŁ źaJączni—ami 
do ninie–sze– UchwaJy są: 
 

1)  zaJączni— nr 1 ｦ rysunek planu w skali 1:2000 

stanowiący integralną –e– czę`ć;  
 

2)  zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

 

3)  zaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy.  

 

1.  Plan obejmuje obszar, jak na rysunku planu, 

—tórego zachodnia granica ”rzebiega czę`ciowo ulicą 
Grunwaldz—ą, czę`ciowo ulicą We–gla oraz granicą 
terenów zurbanizowanych Osiedla Gór—a Klasztorna, 
”óJnocna granica o”iera się o granicę terenów 
kolejowych, wschodnia granica ”rzebiega czę`ciowo 
ulicą FloriaLs—ą czę`ciowo wschodnią granicą 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta JasJa Nr 35 ｭSobniów 1ｬ oraz ulŁ KsŁ 
StanisJawa Konars—iego, ”oJudniowa granica ”rzebiega 
ulicą Graniczną oraz ”óJnocną granicą Mie–scowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

”oJowonego wzdJuw ulicy Jana z Dukli ｦNr 23.  

 

§ 2. 1Ł  Rysune— obowiązu–e w zakresie 

o—re`lonym oznaczeniami ”lanuŁ  
 

2.  Tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagos”odarowania oznaczone są na rysunku 

”lanu symbolami literowymi, od”owiada–ącymi ich 
”rzeznaczeniu ustanowionemu ”rze”isami uchwaJy, 
oraz oznaczeniami cyfrowymi wyrównia–ącymi w`ród 
innych terenów o podobnym przeznaczeniu.  

 

§ 3. Ustaleniami obowiązu–ącymi na rysun—u 
”lanu są nastę”u–ące oznaczenia graficzne:  
 

1)  granice obszaru ob–ętego ”lanem;  
 

2)  granice terenów zdegradowanych, 
”owyrobis—owych, ”odlega–ących re—ultywac–i;  

 

3)  linie rozgranicza–ące tereny o równym 
przeznaczeniu i o równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  

 

5)  symbole literowe i oznaczenia cyfrowe, 

wyrównia–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu 
i o równych zasadach zagos”odarowania;  

 

6)  nieczynne odwierty górniczeŁ  
 

§ 4. 1Ł  W wyodrębnionych liniami 
rozgranicza–ącymi terenach ustala się nastę”u–ące 
rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe 

i cyfrowe oznaczone na rysunku planu:  

 

MN/U - ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy 

usJugowe–, rzemiosJa i handlu, numerowane od 

MN/U1 do MN/U34; 
 

MN/MW/U - ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy 

wielorodzinne–, usJugowe–, rzemiosJa i handlu, 

numerowane od MN/MW/U1 do MN/MW/U8; 
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U - tereny ”od zabudowę usJugową, rzemiosJa, 
handlu, ”rodu—cy–ną i magazynowo ｦ 

s—Jadową, numerowane od U1 do U11; 

 

UKD1 - tereny ”od zabudowę usJugową, 
związaną z obsJuga —omuni—ac–i samochodowe– 
(stac–a ”aliw, stac–a obsJugi, ”ar—ingi);  
 

Uks1 - tereny usJug sa—ralnych;  
 

UP1 - tereny ”od usJugi ”ubliczne;  
 

US1 - tereny sportu i rekreacji;  

 

ZP/US - tereny zieleni parkowej ｦ urządzone– 
i sportu i rekreacji z dopuszczeniem gastronomii 

i handlu, numerowane od ZP/US1 do ZP/US2; 

 

ZP1, ZP2 - tereny zieleni parkowej - urządzone–;  
 

WS1 - tereny wód otwartych ｦ stawy;  

 

WS2 - tereny wód otwartych - rowy 

melioracyjne;  

 

ZC1 - tereny cmentarza czynnego;  

 

ZC2 - tereny zabytkowego cmentarza 

vydows—iego;  
 

ZC3 - tereny cmentarza czynnego klasztoru 

Sióstr Wizyte—;  
 

KD ｦ Z1 - tereny drogi publicznej ｦ drogi 

zbiorczej;  

 

KD - L - tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi 

lokalne, numerowane od KD ｦ L1 do KD ｦ L5; 

 

KD - D - tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi 

dojazdowe, numerowane od KD ｦ D1 do KD ｦ 

D16; 

 

KD - W - tereny dróg wewnętrznych, 
numerowane od KD ｦ W1 do KD ｦ W22; 

 

K-PJ1 - tereny ciągów ”ieszo - jezdnych;  

 

K-CP1 - tereny ciągu pieszego;  

 

KD ｦ P1 - tereny ”ar—ingówŁ  
 

§ 5. Ile—roć w tre`ci uchwaJy –est mowa o:  
 

1)  linii rozgraniczającej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linie, wrysowaną na rysun—u ”lanu, 
wyznacza–ącą granice terenów o równym 
przeznaczeniu i o równych zasadach 
zagospodarowania, —tóre– ”rzebieg nie mowe 
być —orygowany w ramach procedury 

wydawania decyzji administracyjnych, za 

wy–ąt—iem ustaleL ”lanu dotŁ linii 
rozgranicza–ące– drogi;  

 

2)  linii rozgraniczającej drogi - nalewy ”rzez to 
rozumieć linie, wrysowaną na rysunku planu, 

wyznacza–ącą granice terenów ”rzeznaczonych 

”od —omuni—ac–ę, —tóre– ”rzebieg mowe być 
korygowany w ramach procedury wydawania 

decyzji administracyjnych, zgodnie 

z ustaleniami § 6, ustŁ 1 pkt 12 planu;  

 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, wyznaczoną na rysun—u ”lanu 
i o—re`loną w te—`cie ”lanu ｦ granicę, —tóre– nie 
nalewy ”rze—raczać ”rzy lo—alizowaniu 
budyn—ów względem drogi oraz granicę, 
w —tóre– mowe być usytuowana `ciana 
frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania 

w —ierun—u linii rozgranicza–ące– terenu lub drogi 
(ulicy), z do”uszczeniem wysunięcia ”rzed 
wyznaczoną linię schodów, ”ochylni, gan—u, 
wykusza, podcieni, tarasu ewentualnie innych 

fragmentów elewac–i i detali wystroju 

architektonicznego, przy czym elementy te nie 

mogą ”omnie–szać te– odlegJo`ci o więce– niw 
ustaloną w te—`cie ”lanu, dla ”oszczególnych 
terenówŁ  
 

§ 6. 1Ł  W obszarze ob–ętym ”lanem:  
 

1)  nie do”uszcza się lo—alizac–i obie—tów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 
400 m2, za wyjąt—iem terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U4;  

 

2)  nie do”uszcza się lo—alizac–i wszel—ich 
budyn—ów inwentars—ich i ”omieszczeL 
”rzeznaczonych do staJego lub czasowego 
utrzymania inwentarza wywego i ptactwa 

hodowanego w gospodarstwie rolnym, 

za—Jadów rozbioru, chJodni s—Jadowych 
i ”rzetwórni mięsa, w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnychŁ źa—az nie dotyczy ogrodu 
zoologicznego, cyrku oraz hodowli drobnego 

inwentarza wywego: maJych zwierząt i ptactwa 

w gospodarstwie domowym;  

 

3)  nalewy uwzględnić ograniczenia 

w zagos”odarowaniu terenów i lokalizacji 

inwestycji w granicach obszaru i terenu 

górniczego ro”y naftowe– i gazu ziemnego 

ｭRozto—i-1ｬ ws—azanego na rysun—u ”lanuŁ Na 
terenach wystę”owania nieczynnych 
odwiertów górniczych, wy—lucza się 
–a—ą—olwie— zabudowę w strefie ochronnej 

odwiertów Rmin=5,0 m, a od innych urządzeL 
i sieci wg ”rze”isów odrębnych;  

 

4)  do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym —awda 
z nowo”owstaJych dziaJe— musi mieć 
za”ewniony dostę” do drogi publicznej 

bez”o`rednio lub ”o”rzez system dróg 
wewnętrznych, do–azdów, ciągów ”ieszo - 

jezdnych i do–`ć;  
 

5)  ma—symalny do”uszczalni ”oziom haJasu 
w `rodowis—u, dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej MN/U, MN/MW/U i usJugowe– U, 

UKD1, Uks1,UP1, US1, ZP/US i ZP, jak dla 

terenów miesz—aniowo - usJugowych, 
o—re`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
ochrony `rodowis—a;  
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6)  do”uszcza się lo—alizac–ę ｦ bez wyznaczenia na 

rysun—u ”lanu: dróg wewnętrznych 
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących nie 
mniejszej niw 6,0 m, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

i do–azdów o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących nie mnie–sze– niw 5,0 m 
i do–`ć o ”arametrach nie mnie–sze– niw 4,5 m 
oraz urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach uzgodnionych z dysponentem 

sieci;  

 

7)  dla dziaJe— budowlanych nie ma–ących 
bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ubliczne– 
obsJuga —omuni—acy–na mowe być za”ewniona 
za ”o`rednictwem drogi wewnętrzne–, ciągu 
pieszo-–ezdnego lub za ”o`rednictwem do–`cia 
i dojazdu, a sJuwebno`ci drogowe– wyJączne 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnosto–ące– i tyl—o do –edne– dziaJ—i 
budowlanej;  

 

8)  do”uszcza się li—widac–ę lub remonty 
i modernizac–ę istnie–ących oraz budowę 
nowych sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, bez wyznaczenia na rysunku planu, 

w tym zamianę ele—troenergetycznych linii 
napowietrznych na podziemne-kablowe;  

 

9)  nie do”uszcza się zmianę ”arametrów 
technicznych sieci w s”osób mogący ”ogorszyć 
warun—i zagos”odarowania terenów t–Ł 
”owodu–ący zwię—szenie odlegJo`ci bez”ieczne– 
od sieci i urządzeL, a tym samym zmniejszenie 

terenów dostę”nych ”od zabudowę, 
zna–du–ących się ”oza zasięgiem stref 
technicznych;  

 

10)  zmniejszenie lub likwidacja stref technicznych 

od sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
oznacza zmniejszenie lub li—widac–ę ograniczeL 
w zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 

przeznaczeniem;  

 

11)  sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
lo—alizować w pasie drogowym;  

 

12)  w ”rzy”ad—ach uzasadnionych, wyni—a–ących 
z uwarun—owaL technicznych i ekonomicznych, 

polega–ących na bra—u mowliwo`ci lo—alizowania 
sieci infrastruktury technicznej w terenach 

”rzeznaczonych ”od —omuni—ac–ę, do”uszcza 
się lo—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, w terenach o innym przeznaczeniu, 

szczególnie w strefie między linią 
rozgranicza–ącym drogi, a nie”rze—raczalną linią 
zabudowy, celem uwolnienia terenów ”od 
zabudowę w s”osób umowliwia–ący 
zagos”odarowanie tych terenów wedJug 
ustaleL ”lanu;  

 

13)  do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów, lo—alizowanych 

w odlegJo`ci mnie–sze– od ciągów 
—omuni—acy–nych, niw ”rzewidziane 
w ustaleniach planu, z zachowaniem warun—ów 
bez”ieczeLstwa dla uwyt—owni—ów terenów 
—omuni—acy–nych oraz terenów ”rzylega–ących 

do tych terenów —omuni—acy–nych, wg 
”rze”isów odrębnych;  

 

14)  nie do”uszcza się rozbudowę budyn—ów, 
o —tórych mowa ”owywe– w pkt 10, w kierunku 

na–bliwszego ”asa drogowego, a do”uszcza się 
ich rozbudowę w kierunku przeciwnym od 

na–bliwszego ”asa drogowego;  
 

15)  do”uszcza się zmianę fun—c–i budyn—ów 
wyJączne zgodnie z ”rzeznaczeniem terenów 
wg ustaleL ”lanu;  

 

16)  do”uszcza się —ore—ty linii rozgranicza–ących 
dróg i ciągów ”ieszych w za—resie niezbędnym, 
celem dostosowania do warun—ów terenowych 
i istnie–ącego zagos”odarowania 
z zachowaniem warun—ów bez”ieczeLstwa;  

 

17)  do”uszcza się lo—alizowanie budyn—ów ”rzy 
granicy dziaJe— budowlanych;  

 

18)  ogrodzenia nalewy lo—alizować wzdJuw linii 
rozgranicza–ących dróg:  

 

a)  o wyso—o`ci caJ—owite– nie ”rze—racza–ące– 
1,5 m, od ”oziomu terenu drogi, ciągu ”ieszo ｦ 

jezdnego, ciągu ”ieszego lub do–azdu i do–`cia,  
 

b)  do”uszcza się wywo”Joty strzywone 
o wyso—o`ci do 1,5 m;  

 

19)  obowiązu–e zachowanie nie”rze—raczalne– linii 
zabudowy od linii rozgranicza–ących dróg - 

zgodnie z rysunkiem planu.  

 

§ 7. 1Ł  Ustala się tereny budownictwa 

mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN/U ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z do”uszczeniem zabudowy usJugowe–, 
rzemiosJa i handlu, numerowane od MN/U1 do 

MN/U34. 

 

2Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów MN/U 

istnie–ącymi i ”ro–e—towanymi drogami, ”rzylega–ącymi 
do tych terenówŁ PoJączenie z drogą zbiorczą KD-Z1 

na zasadach o—re`lonych w § 13 ustŁ 2, ”—t 1Ł  
 

3Ł  źa—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, ”rzedsięwzięć mogących potencjalne 

oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg 
i ”ar—ingów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej.  

 

4.  W terenach oznaczonych symbolem MN/U 

o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1)  lo—alizac–ę obie—tów o fun—c–i usJugowe–, 
rzemiosJa i handlowej wbudowanych w budynki 

miesz—alne lub wolnosto–ących, na dziaJ—ach 
ws”ólnych z zabudową miesz—aniową, lub 
wydzielonych;  

 

2)  lo—alizac–ę fun—c–i miesz—aniowe– wyJączne na 
ostatniej kondygnacji budynku w terenach 

między nie”rze—raczalnymi liniami zabudowy, 
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wg rysunku planu, od drogi zbiorczej KD-Z1 

oraz od dróg lo—alnych KD-L;  

 

3)  lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo 
ｦ –ezdnych, do–`ć i do–azdów, mie–sc 
”osto–owych dla samochodów (”ar—ingów);  

 

4)  lo—alizac–ę zieleni urządzone–, form maJe– 
archite—tury, obie—tów z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
sportowe, place zabaw).  

 

5.  W terenach oznaczonych symbolem MN/U 

dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz 
zabudowy, ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych:  
 

a)  w zabudowie jednorodzinnej:  

 

-  wolnosto–ące– dla –ednego budyn—u - 0,05 ha,  

 

-  bliuniacze– dla –ednego segmentu - 0,035 ha,  

 

-  szeregowej dla jednego segmentu - 0,024 ha,  

 

b)  dla zabudowy mieszkaniowej - bez wydzielania 

dziaJe— ”od ”o–edyncze budyn—i, usJugowe–, 
rzemiosJa i handlu - 0,024 ha;  

 

2)  w zabudowie wyso—o`ć budyn—ów 
”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, nie mowe 
”rze—raczać 10,0 mŁ, a innych 6,0 m od 

`redniego ”oziomu terenu ”rzed gJównym 

we–`ciem do budyn—u;  
 

3)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 50% ”owierzchni 
dziaJ—i;  

 

4)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie mowe ”rze—raczać 50%;  
 

5)  w zabudowie usJugowe–, rzemiosJa i handlu, 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i, 
w zabudowie o fun—c–i mieszane– nie mowe być 
mnie–sza niw 25%;  

 

6)  w zabudowie usJugowe–, rzemiosJa i handlu, 

wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie mowe ”rze—raczać 80%, 
a w zabudowie o funkcji mieszanej 65%;  

 

7)  do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
o równych formach i —ątach nachylenia ”oJaci 
dachowych;  

 

8)  dla dziaJe— budowlanych nie ma–ących 
bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ubliczne– 
obsJuga —omuni—acy–na mowe być za”ewniona 
za ”o`rednictwem drogi wewnętrzne– 
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 6,0m, 
ciągu ”ieszo-jezdnego i dojazdu o szero—o`ci 

w liniach rozgranicza–ących 5,0m, do–`cia 
o szero—o`ci 4,5m, a sJuwebno`cią drogową 
wyJączne w zabudowie mieszkaniowej 

–ednorodzinne–, wolnosto–ące– i tylko do jednej 

dziaJ—i;  
 

9)  nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, za 

wy–ąt—iem wymienionych w punkcie 11 i 12, 

z do”uszczeniem wysunięcia ”rzed wyznaczoną 
linię w —ierun—u dróg: schodów, ”ochylni, 
ganku, wykusza, podcieni, tarasu, ewentualnie 

innych fragmentów elewac–i i detali wystroju 

architektonicznego od: drogi zbiorczej KD ｦ Z1, 

dróg lo—alnych KD ｦ L, dróg do–azdowych KD - 

D nie więce– niw 3,0m, a od linii 

rozgranicza–ących: dróg wewnętrznych KD ｦ W 

i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych K-PJ1 nie więce– niw 
2,0m;  

 

10)  w przypadkach lokalizowania ciągów 
komunikacyjnych, nie wyznaczonych na 

rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy 

wynosi minimum:  

 

a)  8,0 m. - od linii rozgranicza–ących dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

b)  4,0 m. - od linii rozgranicza–ących do–azdów, 
ciągów ”ieszych, do–`ć;  

 

11)  garawe mogą być sytuowane w odlegJo`ci nie 
mnie–sze– niw 5,0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

12)  kioski uliczne i maJe obie—ty handlowe, —tórych 
powierzchnia nie przekracza 10 m2, 

a wyso—o`ć 4,0 m, mogą być sytuowane 
w terenach między linią zabudowy i linią 
rozgranicza–ącą drogi;  

 

13)  na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc postojowych dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 13 ustŁ 
4;  

 

14)  dla terenów, zna–du–ących się w odlegJo`ci od 
0,0m do 150,0 m od cmentarza, oznaczonej na 

rysun—u ”lanu, uródJa zao”atrzenia w wodę do 
picia i na ”otrzeby gos”odarcze muszą być 
zlo—alizowane ”oza tą granicą;  

 

15)  na—azu–e się odwodnienie terenów ”odmo—Jych, 
wg oznaczeL na rysun—u ”lanu, ”o”rzez 
meliorac–ę;  

 

16)  w zagos”odarowaniu terenów w strefach 

technicznych od sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– nalewy uwzględnić ograniczenia 
wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnychŁ  
 

§ 8. 1Ł  Ustala się tereny budownictwa 
mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN/MW/U, ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy 

wielorodzinne–, usJugowe–, rzemiosJa i handlu, 

numerowanych od MN/MW/U1 do MN/MW/U8.  
 



Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 55  - 4650 -  Poz. 1149 

2Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
MN/MW/U, o —tórych mowa w ustŁ 1, istnie–ącymi 

i ”ro–e—towanymi drogami, ”rzylega–ącymi do tych 
terenówŁ PoJączenie z drogą zbiorczą KD-Z1 na 

zasadach o—re`lonych w § 13 ustŁ 2, ”—t 1Ł  
 

3Ł  źa—azu–e się lo—alizac–i w terenach 

MN/MW/U ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, ”rzedsięwzięć mogących 
”otenc–alne oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem 
dróg i ”ar—ingów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej.  

 

4.  W terenach oznaczonych symbolem 

MN/MW/U o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1)  lo—alizac–ę obie—tów o fun—c–i usJugowe–, w tym 

handlowej i rzemiosJa, wbudowanych 
w budyn—i miesz—alne lub wolnosto–ących, na 
dziaJ—ach ws”ólnych z zabudową 
miesz—aniową, lub wydzielonych;  

 

2)  lo—alizac–ę fun—c–i miesz—aniowe– wyJączne na 
ostatniej kondygnacji budynku w terenach 

między nie”rze—raczalnymi liniami zabudowy 
wg rysunku planu od drogi zbiorczej KD-Z1 oraz 

od dróg lo—alnych KD-L;  

 

3)  lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo 
ｦ –ezdnych, do–`ć i do–azdów, mie–sc 
”osto–owych dla samochodów (”ar—ingów);  

 

4)  lokalizac–ę zieleni urządzone–, form maJe– 
archite—tury, obie—tów z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
sportowe, place zabaw).  

 

5.  W terenach oznaczonych symbolem 

MN/MW/U dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych 
oraz zabudowy, ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych w zabudowie 

jednorodzinnej:  

 

a)  wolnosto–ące– dla –ednego budyn—u - 0,05 ha,  

 

b)  bliuniacze– dla –ednego segmentu - 0,035 ha,  

 

c)  szeregowej dla jednego segmentu - 0,024 ha;  

 

2)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych dla zabudowy 
mieszkaniowej - bez wydzielania dziaJe— ”od 
pojedyncze budynki, wielorodzinnej oraz 

usJugowe–, rzemiosJa i handlu - 0,024 ha;  

 

3)  w zabudowie jednorodzinnej wysoko`ć 
budyn—ów ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, nie 
mowe ”rze—raczać 10,0 mŁ, w zabudowie 

wielorodzinnej 12,0 m., a budyn—ów nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi - 6,0 m od 

`redniego ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
we–`ciem do budyn—u;  

 

4)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 50% ”owierzchni 
dziaJ—i, a wielorodzinnej i mieszanej 25%;  

 

5)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie mowe ”rze—raczać 50%, 
a wielorodzinnej 60%,  

 

6)  w zabudowie usJugowe–, rzemiosJa i handlu, 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i;  
 

7)  w zabudowie usJugowe–, rzemiosJa i handlu, 

wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie mowe ”rze—raczać 80%, 
a w zabudowie o fun—c–i mieszane– nie mowe 
”rze—raczać 65%;  

 

8)  do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
o równych formach i —ątach nachylenia ”oJaci 
dachowych;  

 

9)  dla dziaJe— budowlanych nie ma–ących 
bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ubliczne– 
obsJuga —omuni—acy–na mowe być za”ewniona 
za ”o`rednictwem drogi wewnętrzne– 
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 6,0m, 
ciągu ”ieszo-jezdnego i dojazdu o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących 5,0m, do–`cia 
o szero—o`ci 4,5m, a sJuwebno`cią drogową 
wyJączne w zabudowie mieszkaniowej 

–ednorodzinne–, wolnosto–ące– i tylko do jednej 

dziaJ—i;  
 

10)  nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

z wy–ąt—iem budyn—ów wymienionych 
w punkcie 12 i 13, z dopuszczeniem 

wysunięcia ”rzed wyznaczoną linię w kierunku 

dróg: schodów, ”ochylni, gan—u, wy—usza, 
podcieni, tarasu, ewentualnie innych 

fragmentów elewac–i i detali wystroju 

architektonicznego: drogi zbiorczej KD ｦ Z1, 

dróg lo—alnych KD ｦ L, dróg do–azdowych KD - 

D nie więce– niw 3,0m, a dróg wewnętrznych 
KD ｦ W i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych K-PJ1 

o więce– niw 2,0m;  
 

11)  w ”rzy”ad—ach lo—alizowania ciągów 
komunikacyjnych, nie wyznaczonych na 

rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy 

wynosi minimum:  

 

a)  8,0 m. - od linii rozgranicza–ących dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

b)  4,0 m. - od linii rozgranicza–ących do–azdów, 
ciągów ”ieszych, do–`ć;  

 

12)  garawe mogą być sytuowane w odlegJo`ci nie 

mnie–sze– niw 5,0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

13)  kioski uliczne i maJe obie—ty handlowe, 
o wyso—o`ci do 4,0 mŁ, —tórych ”owierzchnia 
nie przekracza 10 m2, mogą być sytuowane 
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w terenach między linią zabudowy i linią 
rozgranicza–ącą drogi;  

 

14)  na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 13 
ust. 4;  

 

15)  dla terenów, zna–du–ących się w odlegJo`ci od 
0,0m do 150,0 m od cmentarza, oznaczonej na 

rysun—u ”lanu, uródJa zao”atrzenia w wodę do 
picia i na ”otrzeby gos”odarcze muszą być 
zlo—alizowane ”oza tą granicą;  

 

16)  w zagos”odarowaniu terenów w strefach 

technicznych od sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– nalewy uwzględnić ograniczenia 
wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnych.  

 

§ 9. 1Ł  Ustala się tereny budownictwa 
usJugowego i dziaJalno`ci gos”odarcze– oznaczone na 
rysunku planu symbolami: U ”od zabudowę usJugową, 
rzemiosJa i handlu, ”rodu—cy–ną i magazynowo ｦ 

s—Jadową, numerowane od U1 po U11; Uks1 ｦ usJug 
sakralnych, UP1 ｦ ”od usJugi ”ubliczne; UKD1 ｦ 

tereny ”od zabudowę usJugową związaną z obsJugą 
komunikacji samochodowej (stacja paliw, stacja 

obsJugi, ”ar—ingi); US1 ｦ sportu i rekreacji.  

 

2Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na włw terenów 
istnie–ącymi i projektowanymi drogami przylega–ącymi 
do tych terenówŁ PoJączenie z drogą zbiorczą KD-Z1 

na zasadach o—re`lonych w § 13 ustŁ 2, ”—t 1Ł  
 

3.  W terenach Uks1, UP1, o —tórych mowa 
w ust. 1 za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alne 
oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg 
i ”ar—ingów, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej.  

 

4.  W terenach U, US1, o —tórych mowa 
w ust. 1 za—azu–e się lo—alizac–i:  
 

1)  ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg 
i ”ar—ingów oraz urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej, w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnych;  

 

2)  ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alne 
oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg 
i ”ar—ingów, sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej, w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnychŁ  
 

5.  W terenach U4 nie do”uszcza się 
lo—alizowania obie—tów o powierzchni handlowej 

”owywe– 2000 m2.  

 

6.  W terenach, o —tórych mowa w ust. 1:  

 

1)  do”uszcza się lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, 

ciągów ”ieszo ｦ –ezdnych, do–`ć i do–azdów, 
mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
(”ar—ingów);  

 

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę maJe– archite—tury, 
zieleni urządzane–, obie—tów z przeznaczeniem 

na cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
s”ortowe, ”Jace zabaw);  

 

3)  do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
o równych formach i —ątach nachylenia ”oJaci 
dachowych;  

 

4)  na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 13 
ust. 4;  

 

5)  nakazuje się odwodnienie terenów ”odmo—Jych, 
wg oznaczeL na rysun—u ”lanu, ”o”rzez 
meliorac–ę;  

 

6)  w zagos”odarowaniu terenów w strefach 

technicznych od sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– nalewy uwzględnić ograniczenia 
wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnych;  

 

7)  dla terenów, zna–du–ących się w odlegJo`ci od 
0,0m do150,0 m od cmentarza, oznaczonej na 

rysun—u ”lanu, uródJa zao”atrzenia w wodę do 
picia i na ”otrzeby gos”odarcze muszą być 
zlo—alizowane ”oza tą granicą;  

 

8)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla budyn—ów 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

z wy–ąt—iem budyn—ów wymienionych 
w punkcie 10 i 11, z dopuszczeniem 

wysunięcia ”rzed wyznaczoną linię w kierunku 

dróg: schodów, ”ochylni, gan—u, wy—usza, 
podcieni, tarasu, ewentualnie innych 

fragmentów elewacji i detali wystroju 

architektonicznego: drogi zbiorczej KD ｦ Z1, 

dróg lo—alnych KD ｦ L, dróg do–azdowych KD - 

D nie więce– niw 3,0m, a dróg wewnętrznych 
KD ｦ W i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych K-PJ1 nie 

więce– niw 2,0m;  
 

9)  w ”rzy”ad—ach lo—alizowania ciągów 

komunikacyjnych, nie wyznaczonych na 

rysunku planu, nieprzekraczalna linia zabudowy 

wynosi minimum:  

 

a)  8,0 m. - od linii rozgranicza–ących dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

b)  4,0 m. - od linii rozgranicza–ących do–azdów, 
ciągów ”ieszych, do–`ć;  

 

10)  garawe mogą być sytuowane w odlegJo`ci nie 
mnie–sze– niw 5,0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

11)  kioski uliczne i maJe obie—ty handlowe, 
o wyso—o`ci do 4,0 mŁ, —tórych ”owierzchnia 
nie przekracza 30 m2, mogą być sytuowane 
w terenach między linią zabudowy i linią 
rozgranicza–ącą drogiŁ  
 

7.  W terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami U, Uks1, UP1:  
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1)  wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
12,0 m od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u, za wy–ąt—iem 
—o`cioJa, dla —tórego wyso—o`ć ustala się 
w miarę za”otrzebowania;  

 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i 
”odlega–ące– zainwestowaniu;  

 

3)  wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie mowe ”rze—raczać 80%;  
 

4)  w terenach U7 i U11, zna–du–ących się 
w odlegJo`ci od 0,0 do 50,0 m od cmentarza, 
oznaczone– na rysun—u ”lanu, nie do”uszcza się 
lo—alizowania obie—tów miesz—alnych, za—Jadów 
sJuwących ”rodu—c–i, ”rzechowywaniu 
i s”rzedawy arty—uJów wywno`ciowych, 
obie—tów gastronomicznych; uródJa 
zaopatrzenia w wodę dla tych terenów, do ”icia 
i na ”otrzeby gos”odarcze muszą być 
zlo—alizowane ”oza granicą 150,0 m od 
cmentarza.  

 

8.  W terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem US1:  

 

1)  do”uszcza się lo—alizac–ę bois— s”ortowych oraz 
obie—tów sJuwących re—reac–i wraz z obiektami 

towarzyszącymi –a— szatnie, magazyny s”rzętu, 
trybuny dla widzów, szalety ”ubliczne i inne 

w miarę za”otrzebowania;  
 

2)  do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie, 

urządzenie i uwyt—owanie terenów celem 
obsJugi im”rez masowych z zakresu kultury 

i rozryw—i, na czas niezbędni dla obsJugi tych 
imprez;  

 

3)  wyso—o`ć budyn—ów towarzyszących nie mowe 
”rze—roczyć 9,0 m od `redniego ”oziomu 
terenu ”rzed gJównym we–`ciem do budynku, 

za wy–ąt—iem hali s”ortowe–, —tóre– wyso—o`ć 
nalewy dostosować do ”rogramu 
inwestycyjnego.  

 

§ 10. 1Ł  Ustala się tereny zieleni, oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZP/US1 i ZP/US2 - zieleni 

parkowej ｦ urządzone– i sportu i rekreacji 

z dopuszczeniem usJug gastronomii i handlu.  

 

2.  W terenach ZP/US1 i ZP/US2, o —tórych 
mowa w ust. 1 za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg i ”ar—ingów oraz 
urządzeL i sieci infrastruktury technicznej.  

 

3Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami KD-L2 i KD-D16 ”rzylega–ącymi do 
terenów ZP/USŁ PoJączenie z drogą zbiorczą KD-Z1 na 

zasadach o—re`lonych w § 13 ustŁ 2, ”—t 1Ł  
 

4.  W terenach ZP/US o —tórych mowa 
w ust. 1:  

 

1)  zabudowę —sztaJtu–e się –a—o ”rzestrzeL 
ogólnodostę”ną ”ar—u re—reacy–no ｦ 

wypoczynkowego z zielenią wyso—ą i nis—ą, 
ale–ami ”ar—owymi, zieleLcami, —wietni—ami, 
obie—ty maJe– archite—tury umieszcza się 
obowiąz—owo, od”owiednio do skali, funkcji 

i u—Jadu —sztaJtowane– ”rzestrzeni 
ogólnodostę”ne–, w zagospodarowaniu 

uwzględnia się cie— wodny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem WS2, na odcinku 

”rzylega–ącym do terenów zieleni ”ar—owe–;  
 

2)  do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie, 

urządzenie i uwyt—owanie terenów celem 
obsJugi im”rez masowych z zakresu kultury 

i rozryw—i, na czas niezbędni dla obsJugi tych 
imprez;  

 

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla 

”oszczególnych terenów ZP/US nie mowe być 
mnie–sza niw 70% ich powierzchni;  

 

4)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
budowlanych, —tóre mogą być uwyt—owane : 
dla uprawiania sportu wyczynowego 

i s”rawno`ciowego (bois—a s”ortowe duwe 
i maJe, `ciew—i zdrowia i inne), w tym 

”rzys”osobione do rozgrywania zawodów 
i turnie–ów; dla re—reac–i i wypoczynku, w tym 

basen ”Jywac—i i brodzik, place zabaw dla 

dzieci, `ciew—i rowerowe; dla nau—i: miastecz—o 
ruchu drogowego, wraz z obiektami 

towarzyszącymi –a— szatnie, magazyny s”rzętu, 
trybuny dla widzów, szalety ”ubliczne i inne 

w miarę za”otrzebowania;  
 

5)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów usJug 
kultury, w tym estrada, kino, muszla 

koncertowa i rozrywki, w tym ”lac do taLca, 
lodowis—o, —tóre mogą być uwyt—owane na 
staJe lub tymczasowo;  

 

6)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów handlowych:  

 

a)  o Jączne– ”owierzchni zabudowy nie 
”rze—racza–ące– 100m2 w u—Jadzie 
wolnosto–ącym: w kombinacji 2 obiekty 

o powierzchni do 50 m2 —awdy, lub 4 obiekty 

o powierzchni do 25 m2 —awdy, lub - dwa do 

25 m2 + jeden do 50 m2,  

 

b)  obiekty handlowe nalewy lo—alizować 
w sąsiedztwie ”ar—ingów i gJównego we–`cia 
do terenów ”ar—owych, –a—o obie—ty ”arterowe 
o wyso—o`ci nie ”rze—racza–ące– 6Ł0 m od 
`redniego ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
we–`ciem do budyn—u, za wy–ąt—iem budyn—u 
hali s”ortowe–, —tóre– wyso—o`ć nalewy 
dostosować do ”rogramu inwestycy–nego wg 
”rze”isów odrębnych;  

 

7)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
gastronomicznych sezonowych i caJorocznych 
o wyso—o`ci do 9,0 m od `redniego ”oziomu 
terenu ”rzed gJównym we–`ciem do budyn—u 
i dwóch —ondygnacji nadziemnych;  
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8)  nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów 
od —rawędzi –ezdni ”ro–e—towanych dróg 
publicznych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD-D16 i KD-L2, zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku planu;  

 

9)  mie–sca ”osto–owe dla samochodów (parkingi) 

nalewy lo—alizować między linią zabudowy, 
a linią rozgranicza–ącą drogi;  

 

10)  do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
o równych —ątach nachylenia i formach.  

 

5Ł  Na—azu–e się za”ewnienie od”owiednie– 
liczby mie–sc ”osto–owych wg nastę”u–ących 
ws—auni—ów (–a—o minimum) ｦ 1miejsce postojowe na:  

 

1)  40 m2 ”owierzchni uwyt—owe– obie—tu 
handlowego;  

 

2)  trzy miejsca konsumpcyjne obiektu 

gastronomicznego  

 

3)  trzy miejsca obiektu widowiskowego;  

 

4)  dodat—owo nalewy uwzględnić 1 miejsce 

postojowe na czterech zatrudnionych.  

 

§ 11. 1Ł  Ustala się tereny zieleni, oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZP1 i ZP2 - zieleni 

parkowej ｦ urządzone–Ł  
 

2.  Tereny ZP1 wraz z terenami istnie–ącego 
stawu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

WS1, podlega–ą re—ultywac–i, –a—o tereny 
zdegradowane ”o e—s”loatac–i Ju”—a ilastego zJowa 
ｭSobniówｬ, dawnego wyrobis—a cegielnianego, - 

tworzą ”ar— re—reacy–no ｦ wypoczynkowy.  

 

3.  W terenach ZP1, o —tórych mowa w ust. 1, 

za—azu–e się ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem 
dróg i ”ar—ingów oraz sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej.  

 

4.  W terenach ZP2, o —tórych mowa w ust. 1, 

za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o oraz 
”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alne oddziaJywać na 
`rodowis—oŁ  

 

5Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów drogą 
”ubliczną oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem KD-

Z1, na zasadach o—re`lonych w § 13 ustŁ 2, ”—t 1, 
i ”rzylega–ącą do terenów ZP2 drogą lo—alną KD-L7, 

a dla terenów ZP1 ta—we droga do–azdową KD-D10 

i ciągiem ”ieszo ｦ jezdnym KPJ1.  

 

6.  W terenach ZP1 o —tórych mowa w ust.1, 

na—azu–e się re—ultywac–ę ”o”rzez zagos”odarowanie 
terenów ”oe—s”loatacy–nych, z uwzględnieniem 
wy—orzystania istnie–ącego stawu ｦ utworzenie 

zbiornika wodnego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem WS1, do celów re—reacy–nych oraz do 
celów gos”odarczych ｦ hodowli ryb, nasadzenie 

—rzewów i drzew oraz zasiewem traw na czę`ci 
lądowe– wyrobis—aŁ  

 

7.  W terenach ZP1 o —tórych mowa 
w ustŁ1do”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

1)  zieleni wysokiej i niskiej, alej parkowych, 

urządzeL s”ortowych (maJych bois— 
sportowych), rekreacyjnych, w tym ”laców 
zabaw dla dzieci, urządzeL s”rawno`ciowych 
i ”laców do grillowania, rozryw—i (—rąg 
taneczny, estrada, miejsc postojowych na 

samochody (”ar—ingów), ”rzystani wodne– na 
Jodzie (—a–a—i) i rowery wodne, 

z do”uszczeniem –e– zadaszenia, maJe– 
architektury, w tym altanki;  

 

2)  obie—tów towarzyszących, w tym magazynów 
s”rzętu, szaletów ”ublicznych;  

 

3)  obie—tów usJugowych (hotel, gastronomicznych 
sezonowych i caJorocznych) oraz dodat—owo 
obie—tu handlowego (—ios—u lub maJego s—le”u), 
—tórego ”owierzchnia zabudowy nie mowe być 
wię—sza niw 30m2 , a wyso—o`ć budyn—u 
6,0 m;  

 

4)  tymczasowe zagos”odarowanie, urządzenie 

i uwyt—owanie terenów celem obsJugi im”rez 
masowych z zakresu kultury i rozrywki, na czas 

niezbędni dla obsJugi tych im”rezŁ  
 

8.  W terenach ZP1 powierzchnia terenu 

biologicznie czynnego nie mowe być mnie–sza niw 50% 
”owierzchni terenów ZP1.  

 

9.  Na—azu–e się za”ewnienie w terenach ZP1 

minimum 25 mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
osobowych i 2 miejsc na autobusy.  

 

10.  W terenach ZP2 o —tórych mowa w ust.1, 

zna–du–ących się w sąsiedztwie zabyt—owego 
cmentarza wydows—iego, do”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

1)  zieleni wysokiej i niskiej;  

 

2)  obie—tów maJe– archite—turyŁ  
 

§ 12. 1Ł  UstaJa się tereny cmentarzy 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZC1 ｦ 

istnie–ącego ”arafialnego; ZC2 ｦ cmentarza 

vydows—iego zabyt—owego, ZC3 ｦ istnie–ącego 
przyklasztornego SS Wizytek. Na terenach cmentarzy 

obowiązu–e za—az lo—alizowania obie—tów nie 
związanych bez”o`rednio z fun—c–ą cmentarza i jego 

utrzymaniem.  

 

2Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
cmentarzy: ZC1 ｦ istnie–ącą drogą wewnętrzną KD-

W19; ZC2 ｦ ws”ólna z terenem zieleni parkowej - 

urządzone–, oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem 
ZP2 z projektowanej drogi zbiorczej KD-Z1 na 

zasadach o—re`lonych w § 13 ustŁ 2, ”—t 1; ZC3 - jak 

dla terenu klasztoru, poza obszarem planu.  

 

3.  W terenach ZC1 i ZC3 o —tórych mowa 

w ust. 1:  

 

1)  do”uszcza się: budowę obie—tów 
kubaturowych w tym kaplicy cmentarnej, 
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budyn—ów gos”odarczych, remonty, 
—onserwac–a obie—tów i urządzeL zna–du–ących 
się na –ego terenie , ”ielęgnac–ę oraz urządzenie 
zieleni i innych;  

 

2)  lo—alizac–ę mie–sc postojowych dla 

samochodów (”ar—ingów), sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, obsJugu–ących 
wyJącznie cmentarzŁ  
 

4.  W terenach cmentarza ZC2 zna–du–ącego się 
w gminne– ewidenc–i zabyt—ów, o —tórych mowa 
w ust. 1:  

 

1)  do”uszcza się inwestyc–e:  
 

a)  sJuwące utrzymaniu cmentarza,  
 

b)  zachowaniu i renowacji charakterystycznych - 

historycznych cech i elementów 
zagospodarowania,  

 

c)  podniesieniu stanu technicznego zabytkowego 

obiektu;  

 

2)  lo—alizac–ę: zieleni, ale–e—, obie—tów maJe– 
architektury, sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, obsJugu–ących wyJącznie cmentarz;  

 

3)  wszel—ie inwestyc–e, ze względów na 
zabyt—owy chara—ter obie—tu, ”odlega–ą 
”rze”isom odrębnym dotyczącym ochrony 
zabyt—ów i opiece nad zabytkami.  

 

§ 13. 1.  Tereny dróg, ciągów 
komunikacyjnych i urządzeL —omuni—ac–i 
samochodowe– –a— na rysun—u ”lanuŁ Śo”uszcza się 
—ore—ty linii rozgranicza–ących dróg i ciągów ”ieszych 
w za—resie niezbędnym, celem dostosowania do 
warun—ów terenowych i istnie–ącego 
zagospodarowania, z zachowaniem warun—ów 
bez”ieczeLstwa; obowiązu–e wytyczanie ”rzebiegu 
dróg w terenie względem osi tych dróg, wyni—a–ących 
z rysunku planu.  

 

2.  Tereny o —tórych mowa w ustŁ 1, ustala się 
nastę”u–ąco:  
 

1)  KD-Z1 ｦ tereny drogi publicznej - zbiorczej wg 

rysunku planu, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących nie mnie–sze– niw 20,0m, 
szero—o`ć –ezdni 7,0 m, z dopuszczeniem 

usytuowania w pasie drogowym dodatkowego 

”asa –ezdni, ”oJączonego z –ezdnią drogi 
zbiorcze–, ”o —awde– stronie drogi ”rzylega–ące– 
do terenów zabudowy, o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 3,0m, celem obsJugi 
—omuni—acy–ne– nieruchomo`ci ”rzy drodze 
zbiorcze–; do”uszcza się lo—alizowanie, na 
odcin—ach między s—rzywowaniami drogi 
zbiorczej z innymi drogami, nie więce– niw 
dwóch z–azdów ”ublicznych z drogi zbiorczej 

KD-Z1, ”o —awde– stronie drogi,; do”uszcza się 
”oszerzenie odcin—ów drogi, —tórych szero—o`ć 
na rysunku planu w liniach rozgranicza–ących 
wynosi do 20,0 m, do szero—o`ci 26,0m;  

 

2)  KD-L ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi lokalne 

wg rysunku planu, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących nie mnie– niw 12,0 m, 
szero—o`ć –ezdni 6,0 m, numerowane od KDｦL1 

do KDｦL7; 

 

3)  KD-D ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi 

dojazdowe wg rysunku planu, o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących nie mnie– niw 10,0, 

o szero—o`ci –ezdni 6,0 m, numerowane od KDｦ
D1 do KDｦD16;  

 

4)  KD-W ｦ tereny dróg wewnętrznych wg rysun—u 
planu, o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
nie mnie– niw 8,0 m, o szero—o`ci –ezdni 4,5 m, 
numerowane od KD ｦ W1 do KD ｦ W22 ｦ 

drogi niepubliczne, za wy–ąt—iem drogi 
numerowanej KD-W13 - o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących 6,0 m;  
 

5)  K-PJ1 i K-PJ2 ｦ ciągi ”ieszo-jezdne wg rysunku 

planu, o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
5,0 m,  

 

6)  K-CP1 ｦ ciąg ”ieszy wg rysun—u ”lanu, 
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 4,0 m,  

 

7)  KD-P1 ｦ tereny ”ar—ingówŁ  
 

3Ł  W wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi 
terenach dróg do”uszcza się lo—alizac–ę 
towarzyszących urządzeL —omuni—acy–nych ł”ar—ingi, 
”asy ”osto–owe, ”rzystan—ił, chodni—ów, `ciewe— 
rowerowych, urządzeL i sieci infrastruktury 

techniczne–, zieleniŁ Nie do”uszcza się lo—alizac–ę 
reklam w pasie drogowym.  

 

4Ł  Na—azu–e się za”ewnienie (dla terenów dla 
—tórych w ustaleniach ”lanu nie ”odano ws—auni—i 
mie–sc ”osto–owych), dla nowo”owstaJe– zabudowy, 

odpowiedniej liczby miejsc postojowych poprzez 

—sztaJtowanie obie—tów do ”rzechowywania 
samochodów osobowych t–Ł budyn—ów oraz budowli, 
w zalewno`ci od ”otrzeb (n”Ł garawe zam—nięte lub 
otwarte, parkingi naziemne, parkingi podziemne 

w terenach korzystnych, zgrupowania miejsc 

postojowych, przyuliczne zatoki i pasma postojowe) 

wg nastę”u–ących ws—auni—ów (–a—o minimum):  
 

1)  w zabudowie –ednorodzinne– (wolnosto–ące– 
i zwartej) ｦ 1 mie–sce ”osto–owe na —awdy dom 
w obrębie dziaJ—i na —tóre– obie—t będzie 

wznoszony;  

 

2)  w zabudowie wielorodzinnej ｦ 1 miejsce 

”osto–owe na —awde miesz—anie;  
 

3)  w zabudowie usJugowe– (z wy–ąt—iem obie—tów 
o`wiatowych i sakralnych) i handlowej ｦ 

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni 

uwyt—owe– obie—tu usJugowego lub na trzy 

miejsca konsumpcyjne, widowiskowe i trzy 

Jów—a hotelowe oraz 1 miejsce postojowe na 

czterech zatrudnionych;  
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4)  w za—Jadach ”rodu—cy–nych i rzemie`lniczych - 

1 miejsce postojowe oraz 1 miejsce postojowe 

na czterech zatrudnionych;  

 

5)  wg ws—auni—ów ”odanych w ustaleniach planu 

dla ”oszczególnych terenówŁ  
 

§ 14. 1Ł  Tereny wód ”owierzchniowych 
`ródlądowych wyznaczonych zgodnie z granicami 

ewidencyjnymi, oznaczono na rysunku planu 

symbolem WS1 ｦ istnie–ący zbiorni— wodny - staw 

i WS2 ｦ istnie–ące rowy melioracyjne.  

 

2.  Tereny WS1, o —tórych mowa w ust. 1, 

”odlega–ą re—ultywac–i, –a—o tereny zdegradowane, ”o 
e—s”loatac–i Ju”—a ilastego zJowa ｭSobniówｬ, dawnego 
wyrobiska cegielnianego, wraz z terenami ZP1 

i stanowią integralną czę`ć ”ro–e—towanego parku 

zgodnie z ustaleniami § 11Ł  
 

3Ł  Śo”uszcza się zagos”odarowanie 
istnie–ącego stawu –a—o zbiorni—a wodnego do celów 
rekreacyjnych, w tym budowę ”rzystani wodne– na 
Jodzie (—a–a—i) i rowery wodne, ”omostów 
”Jywa–ących (molo) i urządzenie basenów do 
”Jywania, oraz do celów gos”odarczych ｦ hodowli 

ryb.  

 

4Ł  Śo”uszcza się budowę ciągów 
—omuni—acy–nych (drogi, mosty, —Jad—i dla ”ieszych), 
”rze”ustów dla sieci infrastru—tury techniczne– 
w terenach WS2.  

 

5Ł  Śo”uszcza się ”rze—rycie caJ—owite lub 
odcinkami i s—analizowanie rowów melioracy–nychŁ  

 

§ 15. 1Ł  W zagos”odarowaniu terenów 
ob–ętych ”lanem nalewy uwzględnić ograniczenia 
wyni—a–ące z lo—alizac–i urządzeL i sieci infrastruktury 

techniczne–Ł źe względów na informacy–ny chara—ter 
podanych na rysunku planu wiel—o`ci, szero—o`ć ”asa 
technicznego od sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– ustala się —awdorazowo, celem 
lo—alizowania zamierzeL budowlanych oraz 
zagos”odarowania terenówŁ W pasach technicznych 

zadrzewiania i lo—alizac–ę obie—tów —ubaturowych 

do”uszcza się na warun—ach uzgodnionych 
z dysponentem sieci.  

 

2Ł  Śo”uszcza się li—widac–ę istnie–ących, 
modernizac–ę i budowę nowych sieci infrastru—tury 
techniczne–Ł Śo”uszcza się zamianę 
elektroenergetycznych linii napowietrznych na 

podziemne-kabloweŁ Śo”uszcza się ”rzeJowenie 
ws—azanych na rysun—u ”lanu istnie–ących lub zmianę 
lokalizacji projektowanych sieci: elektroenergetycznej - 

`redniego na”ięcia i sieci gazowej ｦ gazociągów 
wyso—iego ci`nienia, ”oza strefami technicznymi, 
wskazanymi na rysunku ”lanu, bliwe– ciągów 
komunikacyjnych, w strefie między linią 
rozgranicza–ącym drogi, a nie”rze—raczalną linią 
zabudowy, celem uwolnienia terenów ”od zabudowęŁ  

 

3Ł  Nie do”uszcza się zmianę ”arametrów 
technicznych sieci, w s”osób mogący ”ogorszyć 
warunki zagos”odarowania terenów t–Ł mogący 
zwię—szyć odlegJo`ć bez”ieczną od sieci i urządzeL, 

a zmnie–szyć obszar terenów dostę”nych ”od 
zabudowę, ”onad zasięgiem stref technicznychŁ  

 

4Ł  Uwzględnia się ograniczenia od 
nastę”u–ących sieci infrastru—tury technicznej:  

 

1)  napowietrznych linii elektroenergetycznych 

`redniego na”ięcia 15 —V oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolem śN słn, do”uszcza się 
skablowanie linii napowietrznych;  

 

2)  gazociągów wyso—o”ręwnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami G- ĭ250, G- 0,5Mpa 

i G- 6,3Mpa.  

 

§ 16. 1Ł  Śo czasu ”rzystą”ienia do realizac–i 
ustaleL ”lanu, tereny ob–ęte ”lanem ”ozosta–ą 
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ  

 

2Ł  Przy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące z przebiegu 

istnie–ące– infrastruktury technicznej. W przypadku 

wystą”ienia —oliz–i ”ro–e—towanych obie—tów 
z istnie–ącymi sieciami (ele—troenergetycznymi) nalewy 
sieci te ”rzystosować do nowych warun—ów ”racy 
o—re`lonych ”rzez dys”onenta sieciŁ  

 

3Ł  Śla terenów ob–ętych ”lanem ustala się 
nastę”u–ące zasady w zakresie infrastruktury 

technicznej i ochrony `rodowis—a:  
 

1)  zaopatrzenie w wodę: z mie–s—iego wodociągu 
rozdzielczego o ĭ225 biegnącego wzdJuw ulicy 
Granicznej, dodatkowo z sieci rozdzielczej 

ĭ225 przy ulicy Grunwaldzkiej oraz 

z wodociągu ĭ110 przy ul. Kwiatowej z u–ęcia 
wody na vóJ—owieŁ Śo czasu realizac–i sieci 
wodociągowe–, dla terenów ”oJowonych ”oza 
zasięgiem wodociągu mie–s—iego, do”uszcza się 
zaopatrzenie w wodę z u–ęć indywidualnych 
/studni/;  

 

2)  od”rowadzanie `cie—ów bytowych 

i ”rzemysJowych: do zbiorcze– mie–s—ie– 
—analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– ”rzy ulicy 
Granicznej, Kwiatowej, Klasztornej, 

Grunwaldz—ie– od”rowadza–ące– `cie—i do 
oczyszczalni `cie—ów miasta JasJaŁ Śla terenów 
”oJowonych ”oza zasięgiem —analizacji zbiorczej, 

do”uszcza się, do czasu –e– realizac–i, 
od”rowadzanie `cie—ów sanitarnych do 
zbiorni—ów bezod”Jywowych z okresowym 

wywozem na oczyszczalnie `cie—ów lub 
lokalizowanie w obrębie dziaJ—i ”odlega–ące– 
zainwestowaniu, oczyszczalni przydomowych;  

 

3)  od”rowadzanie wód o”adowych: na teren 
wJasne– dziaJ—i lub do —analizac–i deszczowe–;  

 

4)  ogrzewanie wg indywidualnych rozwiązaL; 
”referu–e się no`ni—i energii nie ”owodu–ące 
ponadnormatywnego zanieczyszczenia 

`rodowis—a;  
 

5)  gromadzenie i usuwanie staJych od”adów 
—omunalnych na zasadach o—re`lonych 
w gminie, natomiast w ”rzy”ad—u wystą”ienia 
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od”adów innych niw —omunalne, ich 
gromadzenie i usuwanie winno odbywać się na 
zasadach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych;  

 

6)  zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– lub 
projektowanej sieci elektroenergetycznej na 

warun—ach o—re`lonych ”rzez dys”onenta sieciŁ 
Rozbudowa sieci dotychczasowej w celu 

dystrybuc–i energii dla ”otenc–alnych —lientów, 
w miarę za”otrzebowania, w oparciu 

o zlokalizowane w obszarze ”lanu istnie–ące 
stac–e transformatorowe: ｭSobniów ｦ Stadionｬ 
(zasilany linią na”owietrzną `redniego na”ięcia 
15—V relac–i NiegJowice źPW), ｭJasJo ｦ źa—Jad 
Gazowniczyｬ (zasilany linią na”owietrzno - 

—ablową `redniego na”ięcia 15—V relac–i 
NiegJowice - Motorowozownia), ｭJasJo 
Kwiatowaｬ (zasilany linią na”owietrzno - 

—ablową `redniego na”ięcia 15—V relac–i 
NiegJowice- Krosno), ｭJasJo ｦ Gór—a Klasztorna 
IIｬ (zasilany linią na”owietrzną `redniego 
na”ięcia 15—V relac–i NiegJowice - 

Motorowozownia), ｭJasJo ｦ Granicznaｬ 
(zasilany linią na”owietrzną `redniego na”ięcia 
15—V relac–i NiegJowice - Motorowozownia), 

oraz ”o”rzez budowę nie mnie– niw dwóch 
nowych stacji transformatorowych, o mocy 

ma—symalne– —awda 630 —vaŁ Nowe stac–e 
transformatorowe nalewy lo—alizować 
w strefach technicznych linii energetycznych 

lub w terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem źP1, U7 lub U8Ł Istnie–ące stac–e 
transformatorowe ”rzy zwię—szeniu 
za”otrzebowania na moc nalewy ”rzebudować 
na wnętrzoweŁ Na—azu–e się budowę nowych 
linii ele—troenergetycznych, –a—o —ablową, 
”owiązaną z siecią istnie–ąca lub ”ro–e—towaną;  

 

7)  zaopatrzenie w gaz ｦ z istnie–ące– 
i projektowanej sieci gazowniczej na warunkach 

o—re`lonych ”rzez dys”onenta sieciŁ 
Rozbudowa sieci dotychczasowej w celu 

dystrybucji gazu dla ”otenc–alnych —lientów, 
w miarę za”otrzebowania, w oparciu 

o zlo—alizowaną w terenach oznaczonych na 

rysun—u ”lanu symbolem MNłU21, istnie–ącą 
stac–ę redu—cy–no ｦ ”omiarową I ｦ go stopnia,, 

JasJo Nr 9 Kwiatowaｬ o parametrach: 

Q =3000 Nm3/h , PN 2,5M”a, –a—o uródJem 
zasilania, oraz ”rzebiega–ących w obszarze 

ob–ętym ”lanem istnie–ących gazociągów 
wyso—iego ci`nienia ŚN250 PN 4,0 MPa relac–i 
Warzyce ｦ Gorlice i DN250 PN 1.6 MPa relacji 

Warzyce ｦNiegJowice, gazociągu wyso—iego 
ci`nienia ŚN300 PN 6,3 MPa relacji Warzyce- 

Gorlice;  

 

8)  za”ewnienie Jączno`ci tele—omuni—acy–ne–, 
poprzez budowie kanalizacji teletechnicznej do 

”oszczególnych budyn—ów w nawiązaniu do 
istnie–ące– lub ”ro–e—towane– sieci na 
warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci;  

 

9)  w zakresie melioracji: odwodnienie poprzez 

istnie–ące i projektowane systemy melioracyjne. 

Śo”uszcza się utrzymanie, ”rzebudowę 
istnie–ących systemów drenars—ich oraz 
budowę nowychŁ Istnie–ące systemy drenars—ie 
mogą być ”rzebudowane na warun—ach 
o—re`lonych przez ich dysponenta.  

 

§ 17. Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
–ednorazowe– o”Jaty w razie zbycia nieruchomo`ci 
ob–ętych obszarem ”lanu w wyso—o`ci 30 % wzrostu 
–e– warto`ci w związ—u z uchwaleniem planu.  

 

§ 18. Wy—onanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta JasJaŁ  

 

§ 19. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszenia  
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
JasJa 

 

Andrzej Śyba` 
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źaJączni— nr 2 

do UchwaJy Nr LXIIł516ł2010 Rady Mie–s—ie– JasJa 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

RAŚŹ MIśJSKIśJ JASIA O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA NIśUWźGLĘŚNIONŹCH UWAG 
źGIOSźONŹCH ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO PLANU źAGOSPOŚAROWANIA 

PRźśSTRźśNNśGO MIASTA JASIA 

dla obszaru ,, Grunwaldzka ｦ floriaLskaｩｩ 
 

 

1. Uwaga wniesiona ”rzez Jana Wyci`laka zamŁ 
38-2ŃŃ JasJo 

( data w”Jywu uwagi Ń2ŁŃ9Ł2ŃŃ9rŁ) 
 

Uwaga dotycząca w”rowadzanie za”isu 
zabrania–ącego lo—alizac–ę nowych gazociągów 
tranzytowych w obszarze oznaczonym 

symbolem MN/U28. 

 

Uwagi nie uwzględniono 

 

Uzasadnienie: 

 

- Kwestionowany gazociąg, ”rzebiega–ący ”rzez 
teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 

MN/U28 stanowi fragment projektowanej sieci 

gazowe– `redniego ci`nienia G ŚN180, 
”rzewidzianego do realizac–iŁ Śla czę`ci tej sieci 

–uw wydano ”ozwolenia na budowę ”rzez 
Starostę Jasiels—iego (Śecyz–a NR IŁ 7351 ｦ 

23/05 z dnia 22.03.2005 r. oraz Decyzja NR I. 

7351 ｦ 99/05 z dnia 16.08.2005 r.). Plan 

uwzględnia realizac–ę te– sieci w caJo`ciŁ      
 

2. Uwaga wniesiona przez Leszka Praisnera zam. 

38 -2ŃŃ JasJo  
( data w”Jywu uwagi 07.09.2009) . 

 

Uwaga dotycząca s”rzeciwu na projektowany 

gazociąg G ŚN 180 ”rzechodzący ”rzez dziaJ—ę 
nr ew. 1707. 

 

Uwaga nie uwzględniona. 

 

Uzasadnienie: 

 

- Śla —westionowanego gazociągu sieci 
gazowej `redniego ci`nienia, wydano 
”ozwolenia na budowę ”rzez Starostę 
Jasielskiego Decyzja NR I. 7351 ｦ 23/05 z dnia 

22Ł03Ł2005 rŁ Wg włw ”ozwolenia sieć 
gazowa ”rzebiega mŁinŁ ”rzez dziaJ—ę nr 1707Ł 

 

3. Uwaga wniesiona ”rzez Janinę Budziak zamŁ 
38-2ŃŃ JasJo 

(data w”Jywu uwagi 06.04.2009).  

 

Uwaga dotycząca ”oszerzenia ”ro–e—towane– 
drogi. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

- Planem ustala się szero—o`ci ”ro–e—towanych 
drógŁ  
Szero—o`ć ”rzedmiotowe– drogi oznaczone– 
w planie symbolem KP- J1 ｦ ciągu ”ieszo ｦ 

  –ezdnego –est zgodna z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

4. Uwaga wniesiona ”rzez Jadwigę i BolesJawa 
PaJac zamŁ 35-Ń4ń Rzeszów 

(data w”Jywu uwagi 02.04.2009). 

 

Uwaga dotycząca ”ro–e—towane– drogi 6 KŚ-D2 

na dziaJce ewidŁ nr 1705ł1 

 

Uwaga nie uwzględniona 

 

Uzasadnienie : 

 

- Pro–e—towany ”rzebieg drogi uwzględnia 
interesy wJa`cicieli dziaJe— ”o obydwu stronach 
drogi i ”ozwala na lo—alizac–ę budyn—ówŁ 
źmnie–szono linię zabudowy od ”ro–e—towane– 
drogi celem umowliwienia lo—alizac–i budyn—ów 
o wię—szych rozmiarachŁ  

 

5. Uwaga wniesiona ”rzez Irenę i Andrzeja Szerląg 
zam. 38-2ŃŃ JasJo 

(data w”Jywu uwagi 03.04.2009). 

 

Uwaga dotycząca s”rzeciwu na ”rzesunięcie 
planowanej drogi 6 KD-Ś2 w —ierun—u dziaJ—i 
ewid. nr 1712/2. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uzasadnienie : 

 

- Projektowany przebieg drogi uwzględnia 
interesy wJa`cicieli dziaJe— ”o obydwu stronach 
drogi i ”ozwala na lo—alizac–ę budyn—ówŁ 
źmnie–szono linię zabudowy od ”ro–e—towane– 
drogi celem umowliwienia lo—alizac–i budyn—ów 
o wię—szych rozmiarachŁ 

 

6. Uwaga wniesiona przez Piotra i WiesJawę 
Kmon  zam. 38-2ŃŃ JasJo 

(data w”Jywu uwagi 03.04.2009). 

 

Uwaga dotycząca s”rzeciwu na ”rzesunięcie 
planowanej drogi 6 KD-Ś2 w —ierun—u dziaJ—i 
ewid. nr 1712/2. 
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Uwaga nieuwzględniona 

 

Uzasadnienie : 

 

- Pro–e—towany ”rzebieg drogi uwzględnia 
interesy wJa`cicieli dziaJe— ”o obydwu stronach 
drogi i ”ozwala na lo—alizac–ę budyn—ówŁ 
źmnie–szono linię zabudowy od ”ro–e—towane– 
drogi celem umowliwienia lo—alizac–i budyn—ów 
o wię—szych rozmiarachŁ 

 

7. Uwaga wniesiona przez Krzysztofa 

Kulczyckiego zam. 38-200 JasJo 

(data w”Jywu uwagi 02.04.2009). 

 

Uwaga dotycząca s”rzeciwu na ”rzesunięcie 
planowanej drogi 6 KD-Ś2 w —ierun—u dziaJ—i 
ewid. nr 1705/2. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uzasadnienie : 

 

- Pro–e—towany ”rzebieg drogi uwzględnia 
interesy wJa`cicieli dziaJe— ”o obydwu stronach 

drogi i ”ozwala na lo—alizac–ę budyn—ówŁ 
źmnie–szono linię zabudowy od ”ro–e—towane– 
drogi celem umowliwienia lo—alizac–i budyn—ów 
o wię—szych rozmiarachŁ  

 

8. Uwaga wniesiona ”rzez Krystynę Klocek zamŁ 
38-2ŃŃ JasJo 

(data w”Jywu uwagi 07.04.2009). 

 

Uwaga dotycząca s”rzeciwu co do ”rzebiegu 
planowanej drogi 6KD-Ś4 na dziaJ—ach ewidŁ 
Nr 115 i 121. 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uzasadnienie: 

 

- Pro–e—towany ”rzebieg drogi uwzględnia 
interesy wJa`cicieli dziaJe— ”o obydwu stronach 
  drogi i pozwala na lokalizac–ę budyn—ów 
o znacznych rozmiarach. 

 

9. Uwaga wniesiona ”rzez Adama RzoLce zamŁ 
38-2ŃŃ JasJo 

(data w”Jywu uwagi 03.04.2009). 

 

Uwaga dotycząca ”rzesunięcia drogi 
dojazdowej KD-Ś w —ierun—u ”oJudniowym na 
dziaJ—ach nr ewidŁ 200, 201 

 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uzasadnienie: 

 

- Ustalenia ”lanu za”ewnia–ą lo—alizac–ę 
budyn—ów i nie –est uzasadniona zmiana 
przebiegu   ”ro–e—towane– drogi, ze względu 
na ”ro–e—towany u—Jad drogowy, —tóry 
stanowi logiczną   caJo`ć z uwzględnieniem 
s—rzywowaL drógŁ 
 

10. Uwaga wniesiona przez PŁHŁU ,, Argusｬ Piotr 
Bialik, 38-2ŃŃ JasJo 

(data w”Jywu uwagi 10.12.2008). 

 

Uwaga: źastrzewenia do ”lanowane– drogi KŚ-

ź1 ”ro–e—towane– na dziaJ—ach 1858ł14; 
1858/15;1858/16;1858/17;1858/18;1858/19 

obręb nr 9Ł 
 

Uwaga nie uwzględnionaŁ 
 

Uzasadnienie: 

 

- Droga Zbiorcza KD-Z1 projektowana jest na 

”rzebiegu caJe– –e– trasy, z uwzględnieniem 
   obowiązu–ących norm technicznych mŁ innŁ 
dotyczących —sztaJtowania ”rofilu drogi, Ju—ów 
   s—rzywowaL, bez”ieczeLstwa uwyt—owni—ów 
drogi i ”rzylega–ących do nie– terenówŁ 
Potrzeby —omuni—acy–ne miasta, rozwó– 
budownictwa, wymaga zaprojektowania drogi 

zbiorcze– w te– czę`ci     miasta oraz 

”rzebudowę istnie–ącego ronda w —ierun—u –e– 
poszerzenia. Projekt planu zapewnia 

   od”owiednią rezerwę terenów ”od ”rzyszJą 
inwestyc–ę drogową i z te– ”ers”e—tywy nie ma 
   mowliwo`ci zmiany ”rzebiegu drogi 
w obszarze terenów (dziaJe—) będących 
wJasno`cią wnoszącego uwagęŁ 

 

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej JasJa o s”osobie 
roz”atrzenia nie uwzględnionych uwag zgJoszonych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta jasJa dla obszaru ,,Grunwaldzka 
ｦ FloriaLskaｩｩ zawiera 10 uwag. 
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źaJączni— nr 3  
do UchwaJy Nr LXIIł516ł2010  

Rady Mie–s—ie– JasJa 

z dnia 15 marca 2010 r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

RADY MIEJSKIśJ JASIA 

 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w Miejscowym Planie 

źagos”odarowania Przestrzennego Miasta Jasia dla obszaru ｭGrunwaldzka- FloriaLska" - 
Nr 50 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy 
 

I. S”osób realizacji, za”isanych w ”lanie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
Miejscowy plan przewiduje inwestycje 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy: 
1. przebudowa istnie–ących dróg ”ublicznych 

wedJug obowiązu–ących normatywów 
zgodnie z ustaleniami planu, 

2. budowa ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych, 
3. budowa ”ro–e—towanych dróg 

wewnętrznych, 
4. urządzenie ”ro–e—towanych ciągów 

pieszych, 

5. wy—u” nieruchomo`ci od wJa`cicieli lub 

wieczystych uwyt—owni—ów dziaJe— ”od 
”rzebudowę istnie–ących dróg oraz budowę 
projektowanych zgodnie z planem, 

6. budowa sieci wodociągowe– 
i kanalizacyjnej.  

Przewidywany termin realizac–i zadaL z za—resu 
infrastruktury technicznej 2010- 2020 r.  

 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.  

Zmiana planu nie przewiduje dodatkowych 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

Śo”uszcza się udziaJ innych niw gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestyc–i 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

Rozstrzygnięcie nie –est uchwaJą budwetową w 
s”rawie ”lanowanych wydat—ów na inwestyc–e 
z zakresu infrastruktury technicznej, tylko 

”ro”ozyc–ą do rozwawenia ”rzy uchwalaniu 
w ”rzyszJo`ci budwetu gminy w te– czę`ciŁ 
 

III. S”osób realizacji i zasady finansowania 
ewentualnych inwestyc–i ”owinny być 
uwzględnione w wieloletnim planie finansowym 

i wieloletnim programie inwestycyjnym.  

Śo”uszcza się zmianę s”osobu finansowania 
ws—azanych zadaL inwestycy–nych z innych uródeJŁ 
 

IV. Zmiany. 

źmiany s”osobów realizac–i oraz zasad 
finansowania inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, dokonane zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, nie 

wymaga–ą zmiany ninie–szego rozstrzygnięciaŁ 
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UCHWAIA Nr XLIV/393/2010 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W NOWśJ ŚĘBIś 

z dnia 26 maja 2010 r. 

 

w s”rawie zmiany regulaminów okre`lających niektóre zasady wynagradzania za ”racę 
oraz zasady ”rzyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkoJach i ”lacówkach 

o`wiatowo wychowawczych na terenie gminy Nowa Śęba 

dodatków do wynagrodzenia i nagród 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 15911)), art. 30 ust. 6 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 6742)) oraz roz”orządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. 

w s”rawie wyso—o`ci minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warun—ów ”rzyznawania dodat—ów do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za ”racę w dniu 


