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UCHWAIA Nr LIIł455łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W NISKU 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru ”rzemysJowo-usJugowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku 
 

ŚziaJa–ąc 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 ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) oraz ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Nisko, uchwalonego 

uchwaJą Nr XXIIł242ł2000 Rady Mie–s—ie– w Nisku 

z dnia 24 sierpnia 2000r. z ”óunie–szymi zmianamiŁ 
 

Rada Miejska w Nis—u uchwala co nastę”u–e: 
 

Art. 1. Prze”isy ogólne 

 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”rzemysJowo-usJugowego w rejonie ul. Sandomierskiej 

w Nis—u, uchwalonego uchwaJą Nr XXł218ł08 Rady 
Miejskiej w Nisku z dnia 1 li”ca 2008 rŁ, ogJoszoną 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2008r. Nr 60 

poz. 1547. 

 

2. I zmiana planu obejmuje teren oznaczony 

w obowiązu–ącym ”lanie symbolem 2 KŚŚ oraz czę`ci 
terenów oznaczonych symbolami P i 2 U, o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 1,76 haŁ 

 

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

1) zaJączni— Nr 1 ｦ graficzny, rysunek I zmiany 

planu, wykonany na kopii rysunku 

obowiązu–ącego ”lanu w skali 1:1 000, 

 

2) zaJączni— Nr 2 ｦ graficzny, rysunek I zmiany 

planu, wykonany na kopii mapy w skali 

1:1 000. 

 

4Ł źaJączni—i Nr 1 i Nr 2 ｦ rysunki I zmiany 

”lanu stanowią integralną czę`ć ustaleL I zmiany 

”lanu, —tóra obowiązu–e w zakresie zastosowanych na 

nich oznaczeLŁ 
 

Art. 2. Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 2. W uchwale Nr XX/218/08 Rady Miejskiej 

w Nisku z dnia 1 li”ca 2008 rŁ w”rowadza się 
nastę”u–ące zmiany: 

 

1Ł W § 3 ust. 1 pkt 3 po symbolu 5U dodaje 

się ”rzecine— oraz symbol 6UŁ 
 

2Ł W § 3 ust. 1 po punkcie 5 doda–e się ”un—t 
6 w brzmieniu: 

 

ｭ6) 1U-UC ｦ teren zabudowy usJugowe–, w tym 

obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 
2 000 m2ｬŁ 

 

3Ł § 4 ust. 4 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:  

 

ｭŚla zabudowy usJugowe– (U), oraz usJugowe–, 
w tym obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2 000 m2 (U-UC)  

 

3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

usJug oraz 2 miejsca postojowe na 

10 zatrudnionych,ｬŁ 
 

4Ł W § 8 ust. 1 cyfrę ｭ17,1ｬ zastę”u–e się 
cyfrą ｭ15,7ｬŁ 

 

5Ł § 10 ustŁ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 

ｭ2U o powierzchni ok. 0,4 ha  

 

6U o ”owierzchni o—oJo 0,2 ha  
 

z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty 

biurowe, administracyjne i socjalne, wystawiennicze 

oraz handlowe;ｬŁ 
 

6Ł § 10 ustŁ 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭna terenach oznaczonych symbolami 2U i 6U 

na na–wywszych dwóch —ondygnac–ach budyn—u 
administracy–nego, do”uszcza się lo—alizac–ę miesz—aL 
i ”o—oi sJuwbowych o chara—terze hotelowym;ｬŁ 

 

7Ł W § 10 ustŁ 3 pkt 1 po symbolu 4U dodaje 

się ”rzecinek oraz symbol 6U. 

 

8Ł W § 10 ustŁ 3 pkt 5 lit. a po symbolu 4U 

doda–e się ”rzecine— oraz symbol 6UŁ 
 

9Ł § 10 ustŁ 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭw granicach terenów oznaczonych symbolami 
1U, 2U, 3U, 4U i 6U wy—lucza się budowę garawy 
tzwŁ blasza—ów oraz innych tymczasowych obie—tów 
budowlanych (za wy–ąt—iem za”lecza budowy);ｬŁ 

 

10Ł W § 10 ustŁ 3 pkt 9 lit. b po symbolu 2U 

doda–e się zwrot ｭi 6UｬŁ 
 

11Ł W § 10 ustŁ 3 ”o ”un—cie 10 doda–e się 
punkt 11 w brzmieniu:  
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ｭ11) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu 

oznaczonego symbolem 6U, ”od –edną inwestyc–ę, 
Jącznie z terenem usJug, w tym obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000 m2, 
oznaczonym symbolem 1U-UCｬŁ 

 

12Ł Po § 10 doda–e się § 10 a w brzmieniu: 

 

ｭTereny zabudowy usJugowe–, w tym obiekty 

handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000m2 

 

1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowe–, 
w tym obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2 000 m2, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1U-UC o ”owierzchni o—oJo 1,3 ha 
z przeznaczeniem pod obiekty handlowo-usJugowe, 
w tym o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2 000 m2. 

 

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

”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, 

 

2) dróg wewnętrznych ”ar—ingów i ciągów 
pieszych, 

 

3) zieleni urządzone–, 
 

4) obie—tów maJe– archite—tury towarzyszących 
kubaturowym obiektom handlowo-usJugowymŁ 
 

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

się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania terenu 
i —sztaJtowania zabudowy: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDD, 

 

2) odlegJo`ć nowe– zabudowy od zewnętrzne– 
—rawędzi –ezdni drogi ”ubliczne– 2KŚŚ nie 
mnie–sza niw 6 m, 

 

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

”owierzchni dziaJ—i budowlane– nie wię—sza niw 
40 %, 

 

4) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie–szy niw 5 % ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej, 

 

5) mie–sca ”osto–owe nalewy zlo—alizować na 
terenie dziaJ—i ”rzeznaczone– ”od inwestyc–ę 
w ilo`ci nie mnie–sze– niw o—re`lone w § 4 

ust. 4 pkt 1 lit. c, 

 

6) forma archite—toniczna budyn—ów winna 
s”eJniać nastę”u–ące wymagania: 

 

a) budyn—i do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
 

b) wyso—o`ć budyn—ów do —alenicy, szczytu 
dachu lub atty—i nie wię—sza niw 10 m, 

 

c) dachy nad gJówną bryJą budyn—ów ”Jas—ie, 
jednospadowe lub dwuspadowe z mowliwo`cią 
lo—alizac–i `wietli—ów, 

 

d) —ąt nachylenia ”oJaci dachowych nie wię—szy 
niw 25 sto”niŁ 
 

4. Ogrodzenia lokalizowane od strony drogi 

”ubliczne– awurowe, z zakazem stosowania 

”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych. 

 

5Ł Śo”uszcza się zagos”odarowanie terenu ”od 
–edną inwestyc–ę, Jącznie z terenem usJug oznaczonym 
symbolem 6UŁｬŁ 

 

13Ł W § 12 ustŁ 1 pkt 1 po symbolu 5U dodaje 

się ”rzecine— oraz symbole 6U, 1U-UC. 

 

Art. 3. Prze”isy —oLcowe 

 

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

 

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

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Waldemar _lusarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 133  - 13619 -  Poz. 2707 

 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 133  - 13620 -  Poz. 2707 

 
 


