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UCHWAIA NR VIIł43łńń 

RADY MIASTA SANOKA 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

terenu ”oJowonego w dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka o nazwie "Kosynierów I" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Sanoka uchwalonego UchwaJą 
Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 

29ŁŃ6Łń999rŁ, zmienioną UchwaJą Nr LVł4ń7łńŃ Rady 
Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2010r. RADA 

MIASTA SANOKA uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. ńŁ Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
w dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka o nazwie 

ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ, zwany dalej ”lanemŁ 

2. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr ń ｦ graficzny - rysunek planu 

wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

roz”atrzenia uwag wniesionych do wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu ”rojektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych Gminy Miasta 
Sanoka oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 

okoJo 6,8Ń ha ”oJowony jest: 

1) od strony ”oJudniowej ”omiędzy ulicami: 
Przemyską i Kosynierów i od strony zachodniej 

ulicą KóJkową; 

2) od strony ”óJnocnej terenami 
niezabudowanymi; 

3) od strony ”óJnocno wschodniej ”rzylega do 
granicy administracyjnej Miasta Sanoka; 

2Ł źaJącznik nr ń ｦ rysunek planu stanowi 

integralną czę`ć ustaleL ”lanu, który obowiązuje 
w zakresie zastosowanych na nim oznaczeL ”lanu 
jako obowiązująceŁ 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ”rzeznaczeniu terenu nalewy ”rzez to rozumieć 
funkcję terenu ustaloną w niniejszym planie 

miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego; 

2) obowiązującej linii zabudowy nalewy ”rzez to 
rozumieć wyznaczoną na rysunku ”lanu linię 
wzdJuw, której nalewy sytuować jedną z elewacji 

budynków; 

3) uwzględnieniu ”rzebiegu istniejących sieci 
infrastruktury technicznej nalewy ”rzez to 
rozumieć zachowanie wymaganych ”rze”isami 
odlegJo`ci lokalizowanych obiektów, urządzeL 
od tych sieci 

§ 4. Przy zagos”odarowaniu obszaru objętego 
”lanem obowiązują ograniczenia wynikające z: 

1) wystę”owania stanowiska archeologicznego  
nr 12; 

2) ”rzebiegu istniejących sieci infrastruktury 
technicznej; 

3) uksztaJtowania terenu o znacznych spadkach. 

§ 5. Na obszarze objętym ”lanem do”uszcza 
się: 

1) ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 
dobudowę i odbudowę oraz zmianę s”osobu 
uwytkowania istniejących budynków ”od 
warunkiem, we nie wykluczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 

przeznaczeniem w planie; 

2) wydzielenie dziaJek budowlanych 
z ”rzeznaczeniem ”od lokalizację niezbędnych 
dla obsJugi mieszkaLców urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym stacji 

transformatorowych SN/nN; 

3) dokonywania ”odziaJów w celu: ”owiększenia 
dziaJek budowlanych, uregulowania s”raw 
wJasno`ciowych dotyczących istniejącej 
zabudowy; 

4) przebudowę, budowę, nowych ”rzyJączy 
rozbudowę o 50% lub zmniejszenie  

o 50% istniejących ”arametrów; 

5) w przypadku lokalizacji projektowanych 

obiektów z istniejącymi sieciami infrastruktury 
technicznej nalewy ”rzebieg tych sieci 
dostosować do nowej funkcji ”od warunkiem, 

we nie wykluczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ustalonym w planie przeznaczeniem 
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§ 6. W granicach ”lanu ustala się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu 

symbolem literowym i numerem identyfikującym: 

1) MN ｦ ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN o Jącznej 
”owierzchni okoJo 5,25 ha ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

2) ZN ｦ przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZN o powierzchni 

okoJo Ń,4Ń ha ”od zieleL nieurządzoną; 

3) 1GP ｦ przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1GP pod fragment 

drogi gJównej ruchu ”rzys”ieszonego; 

4) KD ｦ ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 

4KD, 5KD, 6KD, 7 KD, 8KD, 9KD o Jącznej 
”owierzchni okoJo ń,ńŃ ha ”od drogi ”ubliczne 
dojazdowe; 

5) KX ｦ ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KX, 2KX, 3KX 

o Jącznej ”owierzchni okoJo Ń,Ń5 ha ”od ciągi 
pieszo jezdne; 

6) nr 12 teren stanowiska archeologicznego, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 

ńŁ Nakazuje się: 

1) stosowanie dostę”nych rozwiązaL 
technicznych i technologicznych eliminujących 
zagrowenia dla `rodowiska gruntowo-wodnego 

i zdrowia ludzi, 

2) stosowanie do celów grzewczych uródeJ energii 
cieplnej opartych na paliwach ekologicznych; 

3) ”oziom haJasu w `rodowisku nie mowe 
przekraczać do”uszczalnego ”oziomu jak dla 

terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem MN jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) racjonalne wykorzystanie gruntów na cele 
zabudowy przy zachowaniu ustalonych 

w planie parametrów dotyczących wskaunika 
zabudowy oraz powierzchni biologicznie 

czynnej. 

2Ł źakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko oraz ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
zostanie stwierdzony obowiązek ”rze”rowadzenia 
oceny oddziaJywania na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów o ochronie `rodowiska, ”rzy czym zakaz 
ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej oraz drógŁ 

§ 8. Ustala się zasady ochrony archeologicznej: 

ńŁ Ustala się ochronę konserwatorską 
stanowiska archeologicznego nr 12 ｦ wpisanego do 

ewidencji zabytków ”od nr AźP ńń3-79/11 ｦ 

zlokalizowanego na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 3 MN i 8 KD; 

2Ł źakazuje się ”rzeksztaJcania bądu 
uwytkowania stanowiska, które mogJyby s”owodować 
degradację jego warto`ci naukowej i kulturowej. 

§ 9. ńŁ Ustala się zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej Ø 225 ”rzebiegającej 
w obszarze planu; 

2) zasilanie w energię elektryczną z istniejących 
sieci elektroenergetycznych `redniego SN 
i niskiego nN na”ięcia ”rzebiegających 
w obszarze planu; 

3) zaopatrzenie w gaz; 

a) ziemny z istniejących gazociągów  
gØ65 ”rzebiegających w obszarze planu; 

b) ”Jynny rozwiązać indywidualnie; 

4) od”rowadzanie `cieków komunalnych do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  

Ø 2ŃŃ ”rzebiegającej w obszarze ”lanu mającej 
”owiązanie z siecią kanalizacji sanitarnej  

Ø 3ŃŃ ”rzebiegającej w drodze oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 2 GP ul. Przemyska ｦ 

(poza obszarem planu) z odprowadzeniem do 

oczyszczalni `cieków; 

5) od”rowadzenie `cieków ”owstających 
w wyniku ”rowadzenia dziaJalno`ci usJugowej, 
handlowej rozwiązać w s”osób nie ”owodujący 
zanieczyszczenia wód i gruntu; 

6) odprowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL ｦ ”o”rzez indywidualne rozwiązanie, 
w tym ”owierzchniowo ”o wJasnym terenie, 
docelowo do sieci kanalizacji deszczowej  

Ø 5ŃŃ ”rzebiegającej ”oza obszarem ”lanu; 

7) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

z powierzchni narawonych na zanieczyszczenie 
(drogi, place, miejsca postojowe) rozwiązać 
w s”osób za”ewniający ”eJną ochronę ”rzed 
”rzenikaniem zanieczyszczeL do gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

8) ogrzewanie obiektów rozwiązać indywidualnie 
z zastosowaniem uródeJ energii cie”lnej nie 
powodujących ”ogorszenia ｭniskiejｬ emisji 
zanieczyszczeL do ”owietrza; 

9) usJugi telekomunikacyjne ｦ ”o”rzez sieć 
”rzewodową nadziemną, w systemie kablowym 

podziemnym ”rzebiegających w obszarze planu 

oraz sieci bezprzewodowe z urządzeniami 
radiowego systemu dostę”owego; 

10) przy budowie lub rozbudowie, przebudowie, 

zmianie ”arametrów istniejącej sieci 
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wodociągowej nalewy za”ewnić stanowiska 
czer”ania wody do celów ”rzeciw”owarowych; 

11) w ”rzy”adku kolizji ”rojektowanych obiektów 
z istniejącymi sieciami infrastruktury 
technicznej nalewy ”rzebieg tych sieci 
dostosować do zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami planu. 

2Ł Sieci infrastruktury technicznej nalewy 
lokalizować w liniach rozgraniczających drógŁ 

3Ł Śo”uszcza się: 

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej ”oza 
liniami rozgraniczającymi dróg w przypadku gdy 

nie ograniczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ustalonym w planie 

przeznaczeniem; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lokalizację infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym 

oddziaJywaniu-; 

3) inne niw ustalone w §9 ustŁ ń pkt 1 do pkt 3  

i pkt 7 do pkt 9 niniejszej uchwaJy rozwiązania 
”rzy uwzględnieniu ”ozostaJych zasad obsJugi 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej; 

§ 10. Ustala się zasady gos”odarki od”adami: 

1) gromadzenie od”adów komunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu 

na zasadach obowiązujących w Gminie Miasta 

Sanoka; 

2) magazynowanie od”adów ”owstających 
w wyniku ”rowadzenia dziaJalno`ci usJugowej, 

w tym handlu oraz ich usuwanie rozwiązać 
indywidualnie w s”osób nie zagrawający 
`rodowisku i terenom sąsiednim. 

§ 11. Ustala się zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 

1) ”odstawowy ukJad komunikacji obszaru 
objętego ”lanem tworzą drogi publiczne 

dojazdowe: 

a) ulica Okręwna oznaczona na rysunku ”lanu 
symbolem 1KD i 2KŚ, ulica Kosynierów 
oznaczona na rysunku planu symbolem 3KD, 

4KD ｦ ”owiązane z drogą gJówną ruchu 
przyspieszonego ｦ ulicą Przemyską ｦ 

oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 2GP 

(znajdującą się ”oza obszarem ”lanu) oraz 
drogą gJówną ruchu ”rzys”ieszonego 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem ńGP, 

2) ukJad wewnętrzny tworzą: 

a) drogi publiczne dojazdowe oznaczone na 

rysunku planu symbolem 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 

9KD; 

b) ciągi ”ieszo jezdne oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1KX, 2KX, 3KX; 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

9KŚ ”rzeznacza się na ”oszerzenie odcinka 

ulicy KóJkowej (znajdującej się ”oza obszarem 
”lanu wzdJuw jego zachodniej granicy)Ł 

§ 12. Ustala się zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci na dziaJki budowlane: 

1) tereny wskazane do objęcia scalaniem 
oznaczone są na rysunku ”lanu symbolami: 
2MN, 4MN, 5MN; 

2) przy podziale i scalaniu nieruchomo`ci 
zachować nastę”ujące zasady: 

a) za”ewnienie kawdej dziaJce budowlanej dostę” 
do drogi ”ublicznej bez”o`redni lub ”o”rzez 
drogi wewnętrzne ｦ nie wyznaczone na 

rysunku planu; 

b) za”ewnienie mowliwo`ci wJączenia do sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) szeroko`ć frontu nowowydzielanej dziaJki 
budowlanej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
nie mniejsza niw 2Ń,Ń m; 

4) ”owierzchnia nowowydzielanej dziaJki 
budowlanej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
nie mniejsza niw Ń,Ń8 haŁ 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 13. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 

5MN, 6MN,7MN, 8 MN. 

ńŁ źasady zagos”odarowania terenów: 

1) nalewy zachować linie zabudowy dla budynków, 
zgodnie z rysunkiem planu: 

a) obowiązujące linie zabudowy w odlegJo`ci  
6,Ń m od linii rozgraniczających dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

2KD, 4KD; 

b) nie”rzekraczalne linie zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi gJównej ruchu 

przyspieszonego ｦ ulicy Przemyskiej oznaczonej 

na rysunku planu 2 GP (znajdującej się ”oza 
obszarem planu) w odlegJo`ci: 

- 25,Ń m dla obiektów nie ”rzeznaczonych na 
staJy ”obyt ludzi; 

- 5Ń,Ń m dla obiektów jednokondygnacyjnych 
”rzeznaczonych na staJy pobyt ludzi; 

- 7Ń,Ń m dla obiektów ”owywej jednej 
kondygnacji ”rzeznaczonych na staJy ”obyt 
ludzi; 

c) 6,Ń m od linii rozgraniczających dróg 
publicznych dojazdowych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD, 5KD, 

6KD, 7KD, 8KD, 9KD; 
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d) 4,0 m od linii rozgraniczających ciągów ”ieszo- 

jezdnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1KX, 2KX, 3KX 

2) budynki mieszkalne sytuować elewacją 
frontową równolegle lub ”rosto”adle do frontu 
dziaJek z mowliwo`cią odchylenia do ńŃ°; 

3) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki budowlanej nie większa niw 
30%; 

4) udziaJ ”owierzchni biologiczne czynnej nie 
mniejszy niw 2Ń% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

5) za”ewnić w granicach kawdej dziaJki 
budowlanej miejsca postojowe dla 

samochodów w ilo`ci: 

a) dla funkcji mieszkalnej nie mniej niw jedno 
miejsce ”ostojowe nie licząc miejsca w garawu; 

b) dla funkcji usJugowej nie mniej niw jedno 
miejsce ”rzy”adając e na kawde 5Ńm² 
”owierzchni uwytkowej, dla handlu nie mniej niw 
jedno miejsce postojowe na kawde5Ńm² 
”owierzchni s”rzedawy - w budynku 

”rzeznaczonym ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną; 

6) w budynkach na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 7MN, 8MN ｦ 

lokalizowanych wzdJuw drogi gJównej ruchu 
przyspieszonego ｦ ulicy Przemyskiej oznaczonej 

na rysunku ”lany symbolem 2GP (znajdującej 
się ”oza obszarem ”lanu) oraz drogi ”ublicznej 

gJównej oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem ńGP zastosować rozwiązania 
za”ewniające minimalizowanie skutków 
uciąwliwo`ci akustycznej od tych dróg; 

7) ogrodzenia dziaJek awurowe o wysoko`ci do 
1,80 m; 

8) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3MN obowiązują ”onadto zasady 
okre`lone w §8 niniejszej uchwaJyŁ 

2. Cechy zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, ”rzy zachowaniu wysoko`ci od 
”oziomu terenu do szczytu gJównej kalenicy 
dachu nie większej niw ńŃ,Ń m; 

b) budynków gos”odarczych i garawowych jedna 
kondygnacja nadziemna przy zachowaniu 

wysoko`ci budynku od ”oziomu terenu do 

szczytu gJównej kalenicy dachu nie większej niw 
6,0 m; 

2) geometria dachów: dachy dwu lub 
wielospadowe symetryczne o kątach 
nachylenia ”oJaci dachowych od 35º do  
45° z dopuszczeniem lukarn, okien dachowych 

”oJaciowych; 

3) ukJad gJównej kalenicy budynków: 

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN 

równolegJy lub ”rosto”adJy do linii 
rozgraniczających dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KD-9KD 

z do”uszczeniem odchylenia do ńŃº; 

b) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 7MN, 8MN równolegJy lub 
”rosto”adJy do linii rozgraniczającej drogi 
gJównej ruchu ”rzys”ieszonego - ulicy 

Przemyskiej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2GP (”oJowonej ”oza obszarem 
planu) z do”uszczeniem mowliwo`ci odchylenia 
do 2Ń°, 

4) ”okrycie dachów blachą, dachówką ceramiczną 
lub materiaJem dachówko”odobnym, matowe 
utrzymane w kolorze naturalnej ceramiki 

budowlanej; 

5) elewacje budynków maksymalnie w dwóch 
kolorach, nie licząc odcieni; 

3Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1MN, 2MN ｦ poprzez drogi 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem 4KŚ, 5KŚ, 9KŚ oraz drogą 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ 
(znajdującą się ”oza obszarem ”lanu); 

2) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3MN ｦ drogą oznaczoną na rysunku 
planu symbolem KŚ (znajdującą się ”oza 
obszarem planu) oraz poprzez drogi publiczne 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem 4KD, 8KD; 

3) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4MN ｦ poprzez drogi publiczne 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem 3KD, 2KD, 7KD lub 4KD i 8KD; 

4) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5MN ｦ poprzez drogi publiczne 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem 3KD, 2KD, 1KD, 7KD, 6KD; 

5) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6MN ｦ poprzez drogi publiczne 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1KD i 6KD; 

6) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7MN ｦ ”o”rzez drogę ”ubliczną 
dojazdową oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 7KD; 

7) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8MN ｦ poprzez drogi publiczne 

dojazdowe oznaczone na rysunku planu 

symbolem 3KŚ, 2KŚ, ńKŚ oraz ciągi ”ieszo-

jezdne oznaczone na rysunku planu symbolem 

1KX, 2KX, 3KX. 

4Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej i gospodarki odpadami: zgodnie 
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z ustaleniami ”lanu okre`lonymi w § ńŃ niniejszej 
uchwaJyŁ 

5Ł Śo”uszcza się: 

1) lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na jednej dziaJce budowlanej; 

2) lokalizację budynków gos”odarczych i garawy 
indywidualnych w ilo`ci nie większej niw dwa 
na jednej dziaJce budowlanej; 

3) lokalizację wbudowanych w kubaturę 
budynków mieszkalnych i gospodarczych 

funkcji usJugowych, handlowych, przy czym 

”owierzchnia uwytkowa ”rzeznaczona  
”od usJugi i handel nie mowe ”rzekraczać  
50% powierzchni uwytkowej tych budynków; 

4) lokalizację obiektów maJej architektury; 

5) sytuowanie budynków gos”odarczych i garawy 
w granicy dziaJek; 

6) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej niezbędnej dla obsJugi 
mieszkaLców, w przypadku gdy nie ograniczy 

to mowliwo`ci zagos”odarowania tych terenów 
zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem. 

6Ł źakazuje się: 

1) lokalizacji usJug ”owodujących ”rzekroczenie 
”oziomu haJasu do”uszczalnego na terenach 
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz 

będących uródJem wibracji i zakJóceL 
elektrycznych; 

2) wykonywania ogrodzeL dziaJek od strony dróg 
z zastosowaniem ”eJnych ”rzęseJ bez względu 
na rodzaj uwytego materiaJu oraz ogrodzeL 
awurowych z ”refabrykowanych elementów 
betonowych; 

3) budowę garawy o konstrukcji metalowej typu 

ｭblaszakｬ; 

4) stosowania jako materiaJów wykoLczeniowych 

elewacji budynków z tworzyw sztucznych 

ty”uｬ sidingｬ i blachy falistej; 

5) stosowania stro”odachów i dachów 
o nierównym nachyleniu ”oJaci dachowychŁ 

§ 14. Ustala się zasady zagos”odarowania 

terenu zieleni nieurządzonej oznaczonego na rysunku 
”lanu symbolem źNŁ Na terenie zieleni nieurządzonej 
oznaczonym na rysunku planu symbolem ZN 

dopuszcza się: 

1) lokalizację obiektów maJej architektury; 

2) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej w szczególno`ci stacji 
transformatorowej z dostę”no`cią 
komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 4KD, przy czym: 

a) ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw ń2Ń m2; 

b) budynek stacji parterowy o wysoko`ci nie 
większej niw 4,5Ń m; 

c) dach budynku wielospadowy o kątach 
nachylenia ”oJaci dachowych od 2Ń°- 5° lub 
jednospadowy o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowej do ń5°Ł 

§ 15. Ustala się nastę”ujące ”arametry i zasady 

zagos”odarowania terenów komunikacji: 

1) dla dróg dojazdowych publicznych oznaczonych 

na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD,3KD, 

4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD; 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających nie 
mniejsza niw ńŃ,Ńm zgodnie z rysunkiem planu; 

b) szeroko`ć jezdni nie mniejsza niw 5,Ńm; 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

9KŚ ”rzeznacza się na ”oszerzenie odcinka 
ulicy KóJkowej (znajdującej się ”oza obszarem 
planu); 

3) dla ciągów ”ieszo jezdnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KX, 2KX, 3KX 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, nie mniejsza niw 5,Ń m; 

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8KŚ obowiązują ”onadto zasady 
okre`lone w §8 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy ”rze–`ciowe 

§ 16. Tereny objęte granicą ”lanu, do czasu 
zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem 

ustalonym w ”lanie ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwytkowaniu; 

§ 17. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, (w ”rzy”adku jej zbycia) w związku 
z uchwaleniem niniejszego planu: 

1) dla terenów MN - 30%; 

2) dla terenów ulic KŚ, GP - 2%; 

3) dla terenu ZN i KX - 1%. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy —oLcowe 

§ 18. Wykonanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

§ 19. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

WICśPRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIASTA 

 

Tomasz ŚaLczyszyn 
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źaJącznik nr 2 do UchwaJy Nr VIIł43łńń 

Rady Miasta Sanoka z dnia 31.03.2011r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 

w dzielnicy Olchowce mŁ Sano—a, o nazwie ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ 

 
Nie uwzględnia się uwag wniesionych ”rzez 

Panią Urszulę Hydzik zamŁ 38-500 Sanok,  

ulŁ Kosynierów 17 ｦ wJa`cicielkę dziaJek nr ewidŁ 
475/6, 475/11 ｦ do ”rotokoJu w dniu 9 grudnia  
2010 r. w czasie publicznej dyskusji nad 

rozwiązaniami ”rzyjętymi w ”rojekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

”oJowonego w dzielnicy Olchowce mŁ Sanoka,  
o nazwie ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ rozwiązaniami, oraz uwag 
zawartych w ”i`mie z dnia 23 grudnia 2ŃńŃ rŁ, 
dotyczących: zmniejszenia szeroko`ci drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD z 10 m 

do 7,0 m, przeznaczenia terenu oznaczonego na 

rysunku projektu planu symbolem 4 KD ｦ ”od drogę 
”ublicznąŁ 

U z a s a d n i e n i e 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenu ”oJowonego w dzielnicy 
Olchowce m. Sanoka, o nazwie ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ 

obejmuje obszar o ”owierzchni okoJo 6,8Ń haŁ 

źgodnie ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka 

uchwalonym UchwaJą Nr XVłńŃ9ł99 Rady Miasta 
Sanoka z dnia 29ŁŃ6Łń999 rŁ z ”óunŁ zmŁ obszar 
objęty ”lanem ”oJowony jest ”omiędzy ulicami: 
Przemyską i Kosynierów, terenami niezabudowanymi 
od ”óJnocy i granicą administracyjną Miasta Sanoka 
oznaczonym w Studium symbolem M4 jako obszar 

potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej  

i usJugowej wraz z infrastrukturą technicznąŁ 

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada Miasta 

Sanoka ”odjęJa UchwaJę Nr LIIł499łŃ6 w s”rawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
w dzielnicy Olchowce m. Sanoka, o nazwie 

ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ,. 

Projekt ”lanu zostaJ s”orządzony zgodnie  
z obowiązującymi, w tym zakresie ”rze”isami  
i procedurą okre`lonymi: 

 w ustawie z dnia 27 marca 2003r  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80,  

”ozŁ 7ń7, z ”óunŁ zmŁ), 

 roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
26 kwietnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.  

U. z 2003 Nr 164, poz. 1587 ) 

 z uwzględnieniem ”rze”isów ustawy z dnia  
3 ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ o udostę”nianiu 

informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 
ocenach oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ  
UŁ z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń99, ”ozŁ ń227, z ”óunŁ zmŁ) 

Po ”odaniu do ”ublicznej wiadomo`ci  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu,  
w wyznaczonym terminie nie w”JynąJ waden wniosek 
ｦ (na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym) do planu 

miejscowego. 

Projekt ”lanu zostaJ o”racowany ”rzez zes”óJ 
projektowy pod kierunkiem uprawnionej osoby 

w”isanej na listę czJonków Izby UrbanistówŁ 

W projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ”oJowonego 
w dzielnicy Olchowce m. Sanoka, o nazwie 

ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ ustalono przeznaczenie: 

1) terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami od ńMN do 8MN o Jącznej 
”owierzchni okoJo 5,25 ha ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 

2) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem źN o ”owierzchni okoJo Ń,4Ń ha ”od 
zieleL nieurządzoną, 

3) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1GP ｦ ”od drogę gJówną ruchu 
”rzy`”ieszonego, 

4) terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami od 1KD do 8KŚ o Jącznej 
”owierzchni okoJo 1,10 ha pod drogi publiczne 

dojazdowe, 

5) terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami od ńKX do 3KX o Jącznej 
”owierzchni okoJo Ń,Ń5 ha ”od ciągi ”ieszo-

jezdne. 

Projekt ”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania  
na `rodowisko wyJowony byJ do ”ublicznego wglądu  
w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka w dniach od  
26 listopada 2010 r. do 24 grudnia 2010 r. 

Śo rozwiązaL ”rzyjętych w ”rojekcie ”lanu 
uwagi wniosJa Pani Urszula Hydzik, zamŁ  
38-5ŃŃ Sanok, ulŁ Kosynierów ń7 ｦ wJa`cicielka 
dziaJek nr ewidŁ 475ł6, 475łńń do: 

1) protokoJu w czasie dyskusji ”ublicznej w dniu  
9 grudnia 2010 r., 

2) na ”i`mie w dniu 23 grudnia 2ŃńŃ rŁ (w”JynęJo 
28 grudnia 2010 r.) 
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1. uwaga Pani Urszuli Hydzik wniesiona  

w czasie ”ublicznej dyskusji do ”rotokoJu dotyczy 
zmniejszenia szeroko`ci drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 5KD z 10,0 m do 7,0 m., 

2. Pani Urszula Hydzik w ”i`mie z dnia  
23 grudnia 2ŃńŃ rŁ (w”JynęJo 28 grudnia2ŃńŃ rŁ) 
wnosi o 

1) nieujmowanie w projekcie planu drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem  

5KD lub zmniejszenie jej szeroko`ci  
z ńŃ,Ń m w liniach rozgraniczających do 7,Ń mŁ 

2) nieposzerzanie o 4,0 m drogi oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem 4KŚ na caJej dJugo`ci 
dziaJek nr ewidŁ 475ł6, 475łńń wzdJuw ulicy 
Kosynierów, co znacznie w”JynęJoby na 
zmniejszenie ich powierzchni. Na drogę 
zdaniem Pani Hydzik ”rzeznaczono najle”szą 
czę`ć terenu z dziaJek, a ”ozostaJy teren jest 
grząski i mokryŁ 

Uzasadnienie prawne: 

źgodnie z artŁ ń4Ń Kc, wJa`ciciel mowe,  
z wyJączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie 
ze s”oJeczno ｦgospodarczym przeznaczeniem swego 

”rawa oraz roz”orządzać nią w granicach okre`lonych 
”rzez ustawy i zasady ws”óJwycia s”oJecznegoŁ 

Gmina ma wyJączną kom”etencję do 
”lanowania miejscowego i dziaJając w granicach i na 
”odstawie ”rawa mowe samodzielnie ksztaJtować 
s”osób zagos”odarowania obszaru ”odlegającego jej 
wJadzom ”lanistycznym, jeweli wJadztwa tego nie 
naduwywaŁ 

U”rawnienie to odno`nie miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego wynika  

z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2ŃŃ3r Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, z ”óunŁ zmŁ)Ł 

Stosownie do art. 6 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym kawdy ma ”rawo  
w granicach okre`lonych wł w ustawą do 
zagos”odarowania terenu, do którego ma tytuJ 
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (albo w decyzji o warunkach 

zabudowy) oraz do ochrony interesu prawnego przy 

zagos”odarowaniu terenów nalewących do innych 
osób lub jednostek organizacyjnychŁ 

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz 

s”orządza ”rojekt ”lanu miejscowego, zawierający 
czę`ć tekstową i graficzną, zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Miasta Sanoka oraz przepisami 

odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem. 

Ustalenie przeznaczenia i zagospodarowania 

terenu dokonywanie jest w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem 

warunków okre`lonych w ustawach artŁ 4 ustŁ ń 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w tym ｭzasady modernizac–i, 
rozbudowy i budowy systemów —omuni—ac–i  
i infrastru—tury techniczne–ｬ, co w przedmiotowym 

”lanie zostaJo ustaloneŁ 

Biorąc ”od uwagę ”owywszy stan faktyczny  
i ”rawny stwierdza się, co następuje: 

uwagi Pani Urszuli Hydzik, zam. 38-500 Sanok, 

ulŁ Kosynierów ń7 dotyczące rozwiązaL w ”rojekcie 
planu: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem 5KD 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 4KD 

nie uwzględnia się z nastę”u–ących ”owodów: 

1. w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone 

na rysunku planu symbolem 5KD i 4KD przeznaczone 

są ”od drogi ”ubliczne dojazdowe o szeroko`ciach  
w liniach rozgraniczających ńŃ,Ń m 

2. ”rzeznaczenie terenu ”od drogę oznaczoną 
symbolem 5KD jest ustaleniem i rozwiązaniem 
niezbędnym dla obsJugi terenów ”rzeznaczonych  
w ”lanie ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąŁ 
Obecny dojazd jest dojazdem do ”óJ ｦ nie posiada 

zgodnej z ”rze”isami szeroko`ci za”ewniającej 
bez”ieczeLstwo ruchu na drodze i wJa`ciwą 
komunikacjęŁ Przebieg i ”arametry ”rojektowanej drogi 
5KŚ zostaJy tak zlokalizowane aby w jak 
najmniejszym sto”niu ograniczyć jej uciąwliwo`ćŁ 

3. ”rzesunięcie linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 4KD w kierunku ulicy 

Przemyskiej ｦ aby nie naruszać czę`ci dziaJek nr ewidŁ 
475ł6, 475łńń nie jest mowliweŁ Linia rozgraniczająca 
drogi od strony ulicy Przemyskiej ”okrywa się  
z granicą obszaru objętego ”lanemŁ 

UchwaJa Nr LIIł499łŃ6 Rady Miasta Sanoka  
z dnia 24 stycznia 2ŃŃ6 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenu ”oJowonego w dzielnicy 
Olchowce m. Sanoka, o nazwie ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ ｦ 

–ednoznacznie o—re`la granice obszaru objętego 
”lanem, ”oza które ”lan nie mowe wykroczyćŁ 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  

ń999 rŁ w s”rawie warunków technicznych jakim 
”owinny od”owiadać drogi ”ubliczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430  

z ”óunŁ zmŁ) szeroko`ć drogi klasy Ś nie ”owinna być 
mniejsza niw ńŃ,Ń mŁ 
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źaJącznik nr 3 do UchwaJy Nr VIIł43łńń 

Rady Miasta Sanoka z dnia 31.03.2011r. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w dzielnicy Olchowce 

m. Sanoka, o nazwie ｭKOSŹNIśRÓW Iｬ, inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, 
—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaŁ 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,  

z ”óunŁ zmŁ) ｦ ”o za”oznaniu się: 

 z ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

(stanowiącymi tre`ć uchwaJy), 

 z ”rognozą skutków finansowych uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Rada Miasta Sanoka 

rozstrzyga, co nastę”u–e: 

ńŁ s”osób realizac–i za”isanych inwestyc–i  
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy: 

1)  ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi 
”rze”isami, w tym w szczególno`ci  
z przepisami z zakresu Prawa budowlanego, 

ustaw: o zamówieniach ”ublicznych, 

samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i ochronie `rodowiska; 

2)  inwestycje w zakresie dystrybucji gazu i energii 

elektrycznej realizowane będą w s”osób 
okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne. 

2. zasady finansowania; 

1) wydatki majątkowe okre`la uchwaJa Rady 
Miasta Sanoka w sprawie Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego,; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu 
Gminy Miasta Sanoka ustala się w uchwale 
budwetowej, 

3) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych Gminy Miasta 
Sanoka ”ochodzić będą ze `rodków 
budwetowych lub ze `rodków ”omocowych  
w miarę mowliwo`ci ich ”ozyskaniaŁ 
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UCHWAIA NR 43łVIIł2Ńńń 

RAŚŹ GMINŹ ROtWIśNICA 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

  
w s”rawie zmiany uchwaJy Rady Gminy w Rouwienicy z dnia 24 lutego 2011 r.  

Nr 35/VI/2011 w s”rawie ”oboru ”odat—u: rolnego, le`nego i od nieruchomo`ci 
w drodze in—asa oraz o—re`lenia in—asentów i wynagrodzenia za inkaso 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 

poz. 675) w związku z art. 6b ustawy z dnia  

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 

poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; 

z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,  

poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56,  

poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i o”Jatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 6  

ust. 8 ustawy z dnia 3Ń ”audziernika 2ŃŃ2 rŁ 
o ”odatku le`nym (ŚzŁ UŁ Nr 2ŃŃ, ”ozŁ ń682, Nr 2ń6, 
poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,  

poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245,  

poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116,  


