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UCHWAIA Nr XXXIVł286ł09 

RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU - ZDROJU 

z dnia 20 listopada 2009 r. 

 

w s”rawie zmiany uchwaJy w s”rawie ｭRegulaminu dostarczania wody 

i od”rowadzania `cieków, obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrójｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 

ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 19 ustŁ 1 i ustŁ 2 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cie—ów (–ŁtŁ ŚzŁ UŁ  
z 2006rŁ Nr 123, ”ozŁ 858 z ”óunŁ zmŁ) Rada Mie–s—a 
w Iwoniczu ｦ Zdro–u uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1Ł W zaJączni—u do uchwaJy Nr XLł338ł02 
Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia  

8 ”audzierni—a 2002 rŁ w s”rawie ｭRegulaminu 
dostarczania wody i od”rowadzania `cie—ów, 
obowiązu–ącego na terenie Gminy Iwonicz-Zdró–ｬ, 
ogJoszone– w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego z 2002 r. Nr 68, poz. 1392. 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

– w § 40 s—re`la się ust. 2 i 3, 

– w § 41 ustŁ 3 ”—t 3) otrzymu–e brzmienie: 

ｭ3) ma”ę sytuacy–no wyso—o`ciową w s—ali 
1:500 obe–mu–ącą nieruchomo`ć i sieć do —tóre– 
budyne— będzie ”odJączanyｬŁ 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Gminy Iwonicz ｦ Zdró– oraz ”rzedsiębiorstwom 

wodociągowo- —analizacy–nym dziaJa–ącym na terenie 
Gminy Iwonicz-Zdró–Ł 

§ 3Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

StanisJaw Krukar 
 

 

 

 

 

2081 

 

UCHWAIA Nr 177ł09 

 RAŚY MIśJSKIśJ W PRZśMY_LU 

z dnia 22 ”audzierni—a 2009 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

ｭSIOWACKIśGO IIｬ 
 

 

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

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. 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, ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) - Rada 

Mie–s—a w Przemy`lu, uchwala co nastę”u–e:  

RozdziaJ I 
Prze”isy ogólne  

§ 1. 1Ł Stwierdza–ąc zgodno`ć z ustaleniami 
Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagos”odarowania Przestrzennego Miasta Przemy`la 
uchwalonego UchwaJą Nr 26ł2006 Rady Mie–s—ie–  
w Przemy`lu z dnia 23 lutego 2006rŁ uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

ｭSIOWACKIśGO IIｬ, zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy 
planem. 

2. Plan obejmuje granicami obszar  

o ”owierzchni 23,19 ha ”oJowony w Przemy`lu, na 
”oJudnie od ulicy Fabryczne– Jącznie z tą ulicą i na 
zachód od ulicy SJowac—iego, biegnące– ”oza 
obszarem planu, zgodnie z rysunkiem planu. 

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

1)  ZaJączni— Nr 1 rysune— ”lanu w s—ali 1:1000 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, —tóry 
obowiązu–e w zakresie zastosowanych tam 

oznaczeL stanowionych, 

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

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

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

1)  MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

2)  MW/U ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinne– z usJugami, 

3)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

4)  U ｦ tereny zabudowy usJugowe–, 

5)  ZP - tereny zieleni urządzone–, 

6)  KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych lo—alnych, 

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

8)  KDW ｦ teren drogi wewnętrzne–Ł 

 2Ł W obszarze ”lanu nie do”uszcza się 
lokalizacji: 

1)  garawy blaszanych i obie—tów gos”odarczych 
blaszanych, 

2)  ogrodzeL w formie murów ”eJnychŁ 

 3Ł W obszarze ”lanu, w ”asach terenów 
”omiędzy liniami nie”rze—raczalnymi a liniami 
rozgranicza–ącymi tereny —omuni—ac–i do”uszcza się 
lo—alizac–ę: 

1)  murów o”orowych, 

2)  s—ar” i nasy”ów, 

3)  zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 

4)  reklam, tablic informacyjnych, 

5)  ”ar—ingów, mie–sc ”osto–owych i sto–a—ów dla 
rowerów, 

6)  obudowanych miejsc na pojemniki do 

czasowego gromadzenia od”adów staJychŁ 

 § 3. 1Ł Ile—roć w uchwale mówi się o: 

1)  uciąwliwo`ci - nalewy ”rzez to rozumieć 
”rze—roczenie standardów –a—o`ci `rodowis—a, 
w tym z–awis—a lub stany utrudnia–ące wycie 
albo do—uczliwe dla otacza–ącego terenu,  
a zwJaszcza haJas, wibrac–e, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

”rze—racza–ące obowiązu–ące wiel—o`ci 
normatywne, 

2)  odlegJo`ci bez”ieczne– od sieci i urządzeL 
kopalni gazu - nalewy ”rzez to rozumieć ”asy 
terenu wo—óJ odwiertów gazowych i wzdJuw 
sieci gazowych, dla —tórych obowiązu–ą 
”rze”isy odrębne w tym za—resie, a szczególnie 
w s”rawie warun—ów technicznych, –a—im 
”owinny od”owiadać sieci gazowe oraz  

w s”rawie s—rzywowaL sieci z ”rzesz—odami 
terenowymi, 

3)  dziaJce inwestycy–ne– ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć –edną lub —il—a dziaJe— ewidency–nych 
lub ich czę`ci ”rzewidziane ”od realizac–ę 
zamierzeL inwestycy–nychŁ 

RozdziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe  

 § 4. 1Ł Ustanawia się TERENY ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  MW1 o powierzchni 4,59 ha, 

2)  MW2 o powierzchni 1,94ha. 

 2Ł Na terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  budyn—ów lub zes”oJu budyn—ów miesz—alnych 
i mieszkalno ｦ usJugowych o za—resie 
nieuciąwliwych usJug: rzemie`lniczych, 
handlowych, gastronomicznych, o`wiatowych, 
kulturalnych, medycznych, biurowych  

i podobnych, 

2)  zieleni urządzone–, 

3)  wolnosto–ących trwale związanych z gruntem 
urządzeL re—lamowych o wyso—o`ci do 8,0 m, 

4)  obie—tów maJe– archite—tury, 

5)  ”laców i urządzeL ”rzeznaczonych dla s”ortu  
i rekreacji, 

6)  par—ingów wielo—ondygnacy–nych, naziemnych 
i podziemnych, 

7)  garawy ”odziemnych i wbudowanych  
w —ubatury obie—tów, 

8)  dróg wewnętrznych i wydzielonych lub 
”owiązanych z tymi drogami ciągów ”ieszych  
i `ciewe— rowerowych, 

9)  sieci, urządzeL i obie—tów infrastruktury 

technicznej. 

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

1)  nie”rze—raczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a)  10,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
”ubliczne– gJówne– ｦ ulŁ SJowac—iego ｦ 

”oJowonej poza obszarem planu, 

b)  8,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
wewnętrzne– lewące– ”oza obszarem ”lanu na 
”oJudnie od niego, 

c)  8,0 m od linii rozgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDL1, KDD1, KDD3, 

d)  W stosunku do zabudowy, o —tóre– mowa  
w ust. 1 wyznaczonej na rysunku planu 
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—onturami ｭAｬ i ｭBｬ ustala się za—az lo—alizac–i 
funkcji mieszkaniowej. 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
50% ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

40% ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–, 

4)  do”uszcza się usJugi zlo—alizowane wyJącznie  
w ”arterach budyn—ów, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,00 m, 

6)  do”uszcza się dachy ”Jas—ie, dwu lub 
wielospadowe, 

7)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, drewno, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub 
imitac–i tych materiaJówŁ 

 4. W stosunku do zabudowy na terenie,  

o —tórym mowa w ust 1Ł ”—t 1Łustala się dodat—owo, 
iw w mie–scu ws—azanym w rysun—u planu budynek 

lub –ego czę`ć winna mieć chara—ter dominanty 
archite—toniczne– o wyso—o`ć zabudowy minimum ｦ 

20Ł0 m od ”oziomu rzędne– terenu 234Ł0 m nŁ”ŁmŁ  
i maksimum ｦ 35Ł0 m od ”oziomu rzędne– terenu 
234.0 m n.p.m. 

 5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 

komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
oznaczonych symbolami KDL1, KDD1 i KDD3 

oraz drogi wewnętrzne– lewące– ”oza obszarem 
”lanu na ”oJudnie od niego, 

2)  dla obie—tów nalewy za”ewnić do–azdy dla 
samochodów dostawczych i osobowych oraz: 

a)  minimum 1 mie–sce ”osto–owe dla —awdego 
mieszkania, 

b)  minimalną ilo`ć mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów osobowych w ilo`ci 1 mie–sce 
”osto–owe na —awde 25 m2 ”owierzchni 
uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–, 

c)  20% mie–sc ”ar—ingowych –a—o garawe 
podziemne lub wbudowane w kubatury 

obie—tówŁ 

3)  za”ewnić mie–sca dla ”ar—owania rowerów, 

 6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 95% 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, 

 7Ł Zasady ”odziaJu dziaJe— ewidencyjnych: 

1)  minimalna ”owierzchnia dziaJ—i inwestycy–ne– 
0,15 ha, 

2)  —awda dziaJ—a inwestycy–na musi mieć 
za”ewniony dostę” —omuni—acy–ny od dróg 
”ublicznych bez”o`rednio lub ”o”rzez system 

dróg wewnętrznych ”owiązanych z tymi 
drogami, 

3)  Dopuszcza się ”odziaJy na dziaJ—i ewidency–ne 
ma–ące na celu wydzielenia dziaJe— dla urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji 

publicznej. 

 § 5. 1Ł Ustanawia się TEREN ZABUDOWY 

MIśSZKANIOWśJ WIśLOROŚZINNśJ Z USIUGAMI, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U  

o powierzchni 0,29 ha. 

 2Ł Na terenie, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  budyn—ów lub zes”oJu budyn—ów 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i mieszkalno ｦ usJugowych o za—resie 
nieuciąwliwych usJug: rzemie`lniczych, 
handlowych, gastronomicznych, o`wiatowych, 
kulturalnych, medycznych, biurowych  

i podobnych, 

2)  zieleni urządzone–, 

3)  wolnosto–ących trwale związanych z gruntem 
urządzeL re—lamowych o wyso—o`ci do 8,0 m, 

4)  obie—tów maJe– archite—tury, 

5)  ”laców i urządzeL ”rzeznaczonych dla sportu  

i rekreacji, 

6)  ”ar—ingów naziemnych dla samochodów 
dostawczych i osobowych, 

7)  garawy ”odziemnych i wbudowanych  
w —ubatury obie—tów, 

8)  dróg wewnętrznych i wydzielonych lub 
”owiązanych z tymi drogami ciągów ”ieszych  
i `ciewe— rowerowych, 

9)  sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej. 

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

1)  nie”rze—raczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
8,0 m od linii rozgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDL1 i KDD2, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
50% ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

40% ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–, 

4)  udziaJ ”owierzchni uwyt—owe– miesz—aL lub 

zamieszkania zbiorowego w obiektach 

mieszkalno ｦ usJugowych ｦ co najmniej 50% 

”owierzchni uwyt—owe– caJego budyn—u, 

5)  wyso—o`ć zabudowy budyn—ów miesz—alnych  
i mieszkalno - usJugowych ｦ 3 kondygnacje 

nadziemne, nie więce– niw 12,0 m od ”oziomu 
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terenu do —alenicy dachu, na–wywsza 
kondygnacja w poddaszu, 

6)  wyso—o`ć zabudowy budyn—ów usJugowych, 
nie więce– niw 14,0 m od ”oziomu terenu ”rzy 
we–`ciu gJównym do budyn—u do na–wywszego 
punktu dachu, 

7)  do”uszcza się dach ”Jas—i, dwu lub 
wielospadowy, 

8)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJów, 

9)  Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej - dostę”no`ć —omuni—acy–na 
terenów z dróg oznaczonych symbolami KDL1  

i KDD2, 

10)  dla obie—tów nalewy za”ewnić: 

a)  do–azdy i mie–sca ”osto–owe dla samochodów 
dostawczych i osobowych, 

b)  minimum 1 mie–sce ”osto–owe dla —awdego 
mieszkania, 

c)  minimalną ilo`ć mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów osobowych w ilo`ci 1 mie–sce 
”osto–owe na —awde 25 m2 powierzchni 

uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–, 

d)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

4Ł Uciąwliwo`ć wyni—a–ąca z chara—teru 
”rowadzone– dziaJalno`ci nie mowe ”rze—raczać 80% 
do”uszczalne– wiel—o`ci normowe– na granicy czę`ci 
nieruchomo`ci za–mowane– ”rzez ten rodza– 
dziaJalno`ci i fun—c–i miesz—aniowe–Ł 

5Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 95% 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego. 

6Ł Zasady ”odziaJu dziaJe— ewidencyjnych: 

1)  minimalna ”owierzchnia dziaJ—i inwestycy–ne– 
0,3 ha, 

2)  —awda dziaJ—a inwestycy–na musi mieć 
za”ewniony dostę” —omuni—acy–ny od dróg 
”ublicznych bez”o`rednio lub ”o”rzez system 
dróg wewnętrznych ”owiązanych z tymi 
drogami, 

3)  Śo”uszcza się ”odziaJy na dziaJ—i ewidency–ne 
ma–ące na celu wydzielenia dziaJe— dla urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji 

publicznej. 

§ 6. 1Ł Wyznacza się TEREN ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ w zabudowie 

wolnosto–ące–, oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem 

MN o powierzchni 1,25ha, 

2Ł Na terenie o —tórym mowa w ustŁ 1 
do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  budyn—ów miesz—alnych –ednorodzinnych  
w ilo`ci 1 budyne— na 1 dziaJce inwestycy–ne–, 

2)  budyn—ów gos”odarczych wolnosto–ących,  
w ilo`ci nie wię—sze– niw 1 budyne— na —awde 
1000 m2 ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–Ł 

3Ł Śostę”no`ć terenu z drogi ”ubliczne– KŚL2, 
bez”o`rednio lub ”o”rzez drogę wewnętrzną KŚWŁ 

4Ł W stosun—u do terenu, o —tórym mowa  
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w 

odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ących 
tereny dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KŚL1, KŚL2, oraz w odlegJo`ci 6,0 
m od linii rozgranicza–ących teren drogi 
wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem KDW, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych nie mowe 
”rze—raczać 30% ”owierzchni ogólne– nowo 
”ro–e—towane– dziaJ—i inwestycy–ne–, 

3)  do”uszcza się dach ”Jas—i, dwu lub 
wielospadowy, 

4)  wyso—o`ć zabudowy: 

a)  do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 

b)  ma—symalna wyso—o`ć zabudowy nie wię—sza 
niw 10 m licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu 
gJównym do budyn—u do na–wywszego ”un—tu 
dachu. 

5)  ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe być 
mnie–sza niw 60% ”owierzchni ogólne– nowo 
”ro–e—towane– dziaJ—i inwestycy–ne–, 

6)  ogrodzenie dziaJe— inwestycy–nych awurowe  
w liniach rozgranicza–ących dróg i ciągów 
pieszo ｦ jezdnych i rowerowych,  

z do”uszczeniem cofnięcia do 6,0 m w gJąb 
dziaJ—i inwestycy–ne– w mie–scach lo—alizac–i 
bram wjazdowych, 

7)  dla —awdego budyn—u miesz—alnego 
jednorodzinnego nalewy za”ewnić 2 mie–sca 
”osto–owe lub garawowe w obrębie dziaJ—i 
inwestycyjnej. 

 5Ł Zasady ”odziaJu na nowe dziaJ—i 
inwestycyjne: 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i inwestycy–ne– - nie 

mnie–sza niw 0,10 ha, 

2)  szero—o`ć frontu dziaJ—i inwestycy–ne– - nie 

mnie–sza niw 16,0 mŁ 

 6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 95% 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 § 7. 1Ł Ustanawia się TERENY ZABUDOWY 

USIUGOWśJ oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  U1 o powierzchni 0,29 ha, 
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2)  U2 o powierzchni 1,74 ha. 

 2Ł Na terenach o —tórych mowa w ustŁ 1, 
do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  budyn—ów lub zes”oJu budyn—ów usJugowych  
o za—resie nieuciąwliwych usJug: 
rzemie`lniczych, handlowych, 
gastronomicznych, o`wiatowych, —ulturalnych, 
medycznych, biurowych, związanych ze 
s”ortem i re—reac–ą i ”odobnych, 

2)  zieleni urządzone–, 

3)  wolnosto–ących trwale związanych z gruntem 
urządzeL re—lamowych, 

4)  obie—tów maJe– archite—tury, 

5)  ”ar—ingów i garawy naziemnych i ”odziemnych, 

6)  dróg wewnętrznych i wydzielonych lub 

”owiązanych z tymi drogami ciągów ”ieszych  
i `ciewe— rowerowych, 

7)  sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej. 

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

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
8,0 m od linii rozgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDL1, KDD1 i KDD2, 

2)  ponadto dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U1 nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od granicy planu, 

3)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U2 nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odlegJo`ci 20,0 m od linii rozgranicza–ące– 
teren ZP1, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna - minimum 

40% ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–, 

5)  wyso—o`ć zabudowy: 

a)  do trzech kondygnacji nadziemnych, 

b)  ma—symalna wyso—o`ć zabudowy nie wię—sza 
niw 12m licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu 
gJównym do budyn—u do na–wywszego ”un—tu 
dachu. 

6)  do”uszcza się dach ”Jas—i, dwu lub 
wielospadowy, 

7)  ”o—rycie dachów materiaJami ”o—ryciowymi 
ceramicznymi lub imitu–ącymi dachów—ę 
ceramiczną, w barwach cerami—i naturalne–, 
brązu lub grafitu, 

8)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, drewno, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł),  
z wyJączeniem stosowania o—Jadzin z tworzyw 
sztucznych, 

9)  dla obie—tów nalewy za”ewnić do–azdy dla 
samochodów dostawczych i osobowych, 

10)  obowiąze— za”ewnienia 1 mie–sca ”osto–owego 
na 25 m2 ”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i 
usJugowe–, 

11)  za”ewnić mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

4Ł Ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenów  
z dróg ”ublicznych KŚL1, KŚŚ1 i KŚŚ2Ł 

5Ł Uciąwliwo`ć wyni—a–ąca z chara—teru 
”rowadzone– dziaJalno`ci nie mowe ”rze—raczać 80% 
do”uszczalne– wiel—o`ci normowe– na granicy czę`ci 
nieruchomo`ci za–mowane– ”rzez ten rodza– 
dziaJalno`ci i fun—c–i miesz—aniowe–Ł 

6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 95% 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

7Ł Wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
re—lamowych, o —tórych mowa w ust. 2 pkt 3) nie 

mowe ”rze—raczać 8mŁ 

8Ł Zasady ”odziaJu dziaJe— ewidency–nych: 

1)  minimalna ”owierzchnia dziaJ—i inwestycy–ne– 
0,25 ha, 

2)  —awda dziaJ—a inwestycy–na musi mieć 
za”ewniony dostę” —omuni—acy–ny od dróg 
”ublicznych bez”o`rednio lub ”o”rzez system 

dróg wewnętrznych ”owiązanych z tymi 
drogami, 

3)  Śo”uszcza się ”odziaJy na dziaJ—i ewidency–ne 
ma–ące na celu wydzielenia dziaJe— dla urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji 

publicznej. 

 § 8. 1Ł Wyznacza się TERENY ZIELENI 

URZĄŚZONśJ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1)  ZP1 o powierzchni 8,52 ha, 

2)  ZP2 o powierzchni 1,26 ha, o podstawowym 

”rzeznaczeniu na urządzoną zieleL nis—ą  
i `rednią stanowiącą obszar re—reac–i, 
wypoczynku i sportu. 

 2Ł W terenach, o —tórych mowa w ustŁ 1 
dopuszcza się lo—alizac–ę: 

1)  pojedynczych drzew wysokich, 

2)  obie—tów i urządzeL maJe– archite—tury  
o wyso—o`ci do 3,0 m, 

3)  ciągów ”ieszych i rowerowych o nawierzchni 
utwardzone– wwirowe– lub bru—owe– z —ost—i 
kamiennej lub betonowej, 

4)  ogrodzeL awurowych do wyso—o`ci 1,5 mŁ 

3Ł W terenie ZP2 ustala się na—az utrzymania 
istnie–ących cie—ów wodnych z do”uszczeniem ich 
skanalizowania lub uregulowania i zapewnieniem 
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od”Jywu wód do cie—u wodnego biegnącego wzdJuw 
”oJudniowo ｦ zachodniej granicy planu, 

4. Dopuszcza się e—s”loatac–ę z terenu biogazuŁ 

§ 9. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ŚRÓG 
PUBLICZNYCH LOKALNYCH, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 

1)  KDL 1 o powierzchni 1,59 ha, 

2)  KDL 2 o powierzchni 0,62 ha. 

 2Ł Śla terenu ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mie– 
niw 18,0 m oraz –a— na rysun—u ”lanu, 

2)  chodni—i minimum –ednostronne, o`wietlenie 
minimum jednostronnym. 

 § 10. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ŚRÓG 
PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 

1)  KDD1 o powierzchni 0,50 ha, 

2)  KDD2 o powierzchni 0,12 ha, 

3)  KDD3 o powierzchni 0,40 ha. 

 2Ł Śla terenów ustala się nastę”u–ące 
wymagania: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 15,0 m dla drogi o symbolu KŚŚ2 i nie 
mniej niw 12,0 dla drogi o symbolu KŚŚ1, nie 
mnie– niw 10,0 dla drogi o symbolu KŚŚ3, 

2)  dla ulic ustala się chodni—i minimum 
–ednostronne, o`wietleniem minimum 
jednostronnym. 

 § 11. 1Ł Ustanawia się TEREN DROGI 

WśWNĘTRZNśJ, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDW o powierzchni 0,08 ha. 

 2Ł W stosun—u do terenu, o —tórym mowa  
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 10Ł0 m, 

2)  pas drogowy jedno jezdniowy z dwoma pasami 

ruchu po 2,5 m, 

3)  chodniki minimum jednostronne, 

4)  o`wietlenie minimum –ednostronneŁ 

3Ł W stosun—u do terenu, o —tórym mowa w 
ustŁ 1, do”uszcza się zagos”odarowanie terenu ”od 
drogę ”ublicznąŁ 

4Ł W liniach rozgranicza–ących teren 
—omuni—ac–i do”uszcza się lo—alizac–ę sieci, urządzeL i 
obie—tów infrastru—tury techniczne–Ł 

§ 12. 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
terenu ob–ętego granicami ”lanu systemem 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1)  w za—resie —omuni—ac–i dostę”no`ć obszaru ｦ  

z drogi ”ubliczne– gJówne– ｦ ulŁ SJowackiego ｦ 

”oJowone– ”oza obszarem ”lanu ”o”rzez drogi 
publiczne lokalne i dojazdowe oznaczone na 

rysun—u ”lanu symbolami KŚL i KŚŚ oraz drogę 
wewnętrzną KŚW, 

2)  w za—resie zao”atrzenia w wodę zasilanie  
z magistrali wodociągowe– Ø400 zlo—alizowane– 
wzdJuw ulicy SJowac—iego ”o”rzez budowę sieci 
rozdzielcze– od istnie–ących sieci 
wodociągowych, lub ze studni wJasnych, 

3)  w za—resie gos”odar—i `cie—owe–: 

a)  od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
—anaJu sanitarnego minimum Ø315  
w zlokalizowanego w ulicach Herburtów  
i SJowac—iego ”o”rzez rozbudowę sieci 
rozdzielcze– z zastrzeweniem, iw dla terenów 
oznaczonych na rysunku panu symbolami 

MW/U, MN i U1 do czasu realizacji sieci 

—analizac–i do”uszcza się od”rowadzenie do 
zbiorni—ów bezod”Jywowych lub wJasnych 
oczyszczalni `cie—ów, 

b)  od”rowadzenie wód o”adowych i wód 
rozto”owych z ”owierzchni narawonych na 
zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, 

”ar—ingi) ”o”rzez urządzenia oczyszcza–ące do 
—analizac–i deszczowe– związane– z systemem 
cie—ów wodnych ”owierzchniowych lub do 

gruntu, 

4)  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  

i technologicznymi - gromadzenie i usuwanie 

”rowadzone na zasadach obowiązu–ących na 
terenie miasta Przemy`la, 

5)  w za—resie cie”Jownictwa: 

a)  ”odstawowy system ogrzewania obie—tów 
oparty na zdalaczynnej sieci zbiorczej 

centralnego ogrzewania o przekroju minimum 

Ø150 zlo—alizowane– ”oza obszarem ”lanu  
w ulicy Iu—asiLs—iego lub indywidualnych 
uródJach cie”Ja za”ewnia–ących minimalną 
emis–ę zanieczyszczeL do atmosfery, 

b)  prowadzenie sieci cie”Jowniczych systemem 
”odziemnym i w s”osób nie ogranicza–ący 
mowliwo`ci uwyt—owania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem ustalonym w planie. 

6)  w zakresie elektroenergetyki zasilanie  

z istnie–ące– ”oza obszarem ”lanu na ”oJudnie 
od niego sieci napowietrzne– 15KV, z istnie–ące– 
”oza obszarem ”lanu ”owywe– ulicy Pi—ulic—ie– 
”rzy granicy istnie–ącego Komunalnego 
cmentarza gJównego sieci na”o-wietrznej 15KV 

lub z GPZ Ba—oLczyce 110ł15KV 
zlokalizowanej poza obszarem planu przy  

ul. I Armii Wojska Polskiego za ”omocą sieci 
napowietrznych i kablowych podziemnych, 
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7)  w za—resie zao”atrzenia w gaz z istnie–ących 

poza obszarem planu w pasie drogowym ulicy 

SJowac—iego sieci gazowniczych minimum Ø40 
”o”rzez rozbudowę sieci, 

8)  w zakresie telekomunikacji zapewnienie 

Jączno`ci telefoniczne– z istnie–ących  
i projektowanych sieci. 

2Ł Ustala się zasadę realizac–i sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– w liniach rozgranicza–ących 
tereny dróg i w ”asach terenów ”omiędzy liniami 
rozgranicza–ącymi tereny —omuni—ac–i i infrastruktury 

techniczne– a liniami zabudowy oraz do”uszcza się –ą 
na wszyst—ich terenach ob–ętych ”lanemŁ 

3Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących 
urządzeL infrastru—tury i na”owietrznych sieci, 
—olidu–ących z ”ro–e—towaną zabudowąŁ 

RozdziaJ III 
Przepisy koLcowe  

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

§ 14. Ustala się nastę”u–ące staw—i 
”rocentowe, sJuwące naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 
”lanu dla terenów: 

1)  MW, MW/U ｦ 30 %, 

2)  MN ｦ 25 %, 

3)  U ｦ 30%, 

4)  ”ozostaJych ｦ 0,1 %. 

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

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

* ZaJączni—a Nr 2 nie ogJasza sięŁ 

 

 

Wice”rzewodniczący  
Rady Miejskiej 

 

Janusz Zapotocki 
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