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UCHWAIA NR XIIł95łńń 

RADY MIASTA SANOKA 

 z dnia 21 lipca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

poJowonego w dzielnicy _ródmie`cie miasta Sanoka, o nazwie "WIERCHY" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

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

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), w związku  
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), 

po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Sanoka, uchwalonego uchwaJą 
Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 

1999 rŁ, zmienioną uchwaJą Nr LVł417ł10 Rady 
Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2010 r. Rada Miasta 

Sanoka uchwala co następuje: 

RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
w dzielnicy _ródmie`cie miasta Sanoka, o nazwie 

ｭWIśRCHYｬ, zwany dalej ”lanem, w granicach 

oznaczonych na rysunku planu. 

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni okoJo 
2,22 ha, ”oJowony w dzielnicy _ródmie`cie w mie`cie 
Sanok ”omiędzy ulicami: vwirki i Wigury, Traugutta, 

Staszica, a ｭŚomem TurystyｬŁ 

3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy jest 

zaJącznik nr 1 do uchwaJy, stanowiący rysunek ”lanu 
w skali 1:1000. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) uchwale- nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Miasta Sanoka, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej, 

2) planie- nalewy ”rzez to rozumieć niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego wg ustaleL § 1 ust. 1 niniejszej 

uchwaJy, 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu, o którym mowa w § 1  

ust. 3 niniejszej uchwaJy, 

4) terenie- nalewy ”rzez to rozumieć teren 
o okre`lonym ”rzeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania wydzielony na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 

symbolem literowym i cyfrowym, dla którego 
ustalenia okre`la niniejsza uchwaJa, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię oznaczoną na rysunku ”lanu, 
okre`lającą minimalną odlegJo`ć budynków od 
linii rozgraniczającej, której waden budynek 
”rzekroczyć nie mowe, 

6) reklamie - nalewy ”rzez to rozumieć no`nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 

formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami, 

7) miejscach postojowych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć miejsca ”ostojowe na ”arkingach lub 
miejsca w garawach ”odziemnych 
i nadziemnych, 

8) przedsięwzięciach okre`lanych jako mogące 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko - 
nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko okre`lone w obowiązujących 
przepisach o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 3. 1Ł W rysunku ”lanu obowiązują 
nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru objętego ”lanem, 

2) okre`lenie skali rysunku ”lanu, w formie 

liczbowej i liniowej, 

3) linie rozgraniczające tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

2Ł Istniejący stan zagos”odarowania 
i uwytkowania terenów oraz obiektów, w tym tre`ć 
”odkJadów ma”owych i nazwy ulic nie stanowią 
ustaleL ”lanu, lecz są informacją o tym stanie. 

RozdziaJ II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 4. 1. Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowej z mowliwo`cią lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedawy powywej  
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2ŃŃŃ m², oznaczony na rysunku planu symbolem 

U1/UC i wprowadza się następujące ustalenia 
dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad 

zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2000 m², 

b) zabudowa usJugowa, budynki uwyteczno`ci 
”ublicznej związane z usJugami handlu, 
gastronomii, rozrywki, kultury, turystyki, 

s”ortu, administracji, obsJugi bankowej, 
budynki biurowe oraz budynki zamieszkania 

zbiorowego typu hotel. 

2) Jako uzupeJnienie przeznaczenia terenu mogą 
być realizowane : 

a) obiekty maJej architektury, 

b) zieleL urządzona, 

c) parkingi, garawe, 

d) drogi wewnętrzne, dojazdy, 

e) ciągi komunikacji ”ieszej, 

f) `ciewki rowerowe, 

g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia : 

a) zakazuje się : 

- lokalizacji garawy wolnostojących, 

- realizacji ”rzedsięwzięć okre`lanych jako 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 

- realizacji obiektów tymczasowychŁ 

4) Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

a) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc 
gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, 

b) zakaz realizacji wolnostojących budowli lub 
elementów bryJy budynku stanowiących 
dominanty wysoko`ciowe o wysoko`ci 
większej niw 20 m, za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 

5) Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a) nakaz realizacji przestrzeni publicznych 

dostę”nych dla ruchu ”ieszego i rowerowego 

w ”owiązaniu z miejskimi przestrzeniami 

”ublicznymi ulŁ Staszica, Traugutta, vwirki 
i Wigury, 

b) realizacja obiektów maJej architektury 
i o`wietlenia, ”owinna być utrzymana 
w jednorodnej stylistyce, w szczególno`ci ”od 
względem koloru i zastosowanych materiaJów, 

c) do”uszcza się lokalizację reklam w czę`ci nie 
”rzeznaczonej dla ruchu ”ojazdów, 

6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów: 

a) przy realizacji nowej zabudowy i nadbudowie 

obiektów istniejących ustala się, we 
maksymalna wysoko`ć zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) przy realizacji nowej zabudowy, nadbudowie 

obiektów istniejących i zmianie geometrii dachu 

ustala się stosowanie indywidualnych 
rozwiązaL w zakresie geometrii dachu,  

a w ”rzy”adku realizacji dachów 
wielos”adowych kąt nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych nie mowe być większy  
niw 35°, 

c) ”rzy budowie nowych budynków oraz ”rzy 
rozbudowie budynków istniejących ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy, znajdującą się 
w odlegJo`ci : 

- 1 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ Staszica znajdującej się 
czę`ciowo w granicy obszaru objętego ”lanem 
ｦ teren KDGP1 (10-12 m od krawędzi jezdni), 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

- 3 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ Traugutta znajdującej się 
”oza granicą obszaru objętego ”lanem (6 m od 
krawędzi jezdni), zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, 

- 2 m od linii rozgraniczającej terenu 
w sąsiedztwie ulŁ vwirki i Wigury znajdującej 
się ”oza granicą obszaru objętego ”lanem  
(6 m od krawędzi jezdni), zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 

d) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki musi się zawierać 
w przedziale 40- 60% ”owierzchni dziaJki, 

e) minimum 10% powierzchni dziaJki musi 
stanowić teren biologicznie czynny, 

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 

a) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu: 

- z istniejącej drogi ”ublicznej ulŁ Traugutta, 
znajdującej się ”oza granicą obszaru objętego 
planem, 

- z istniejącej drogi ”ublicznej ulŁ vwirki i Wigury, 

znajdującej się ”oza granicą obszaru objętego 

planem, 
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b) nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych 

w granicach terenu, w ilo`ci nie mniejszej niw 
dwa miejsca ”ostojowe na 100 m² ”owierzchni 
wewnętrznej budynku usJugowego lub lokalu 
uwytkowego, nie stanowiącej ”arkingu, garawu 
lub magazynu. 

8) Szczególne zasady i warunki scalania i podziaJu 
nieruchomo`ci objętych planem: 

a) ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

podziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw 10 000 m², 

b) szeroko`ć frontu dziaJki ”rzeznaczonej ”od 
zabudowę ”owstaJej w wyniku nowych 

”odziaJów geodezyjnych nie mowe być mniejsza 
niw 30 m, 

c) kąt ”oJowenia nowo wydzielanych granic dziaJek 
w stosunku do pasa drogowego nie powinien 

być mniejszy niw 45º, 

d) zachowanie ”arametrów wielko`ciowych 
dziaJek ”rzeznaczonych ”od zabudowę, 
”owstaJych w wyniku ”odziaJu, nie obowiązuje 
w przypadku: 

- dokonywania ”odziaJów zgodnie z przebiegiem 

linii rozgraniczających ”oszczególne tereny, 

- wydzielania dopuszczonych w ”lanie dróg 
wewnętrznych oraz nieruchomo`ci ”od 
urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej. 

2. Wyznacza się teren drogi publicznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDGP1 

i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego 
przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania: 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) droga ”ubliczna klasy gJównej ruchu 
przyspieszonego ul. Staszica ｦ fragment pasa 

drogowego znajdujący się w granicach 

opracowania planu, w tym chodnik i `ciewka 

rowerowa jako element pasa drogowego. 

2) Śopuszcza się realizację: 

a) zieleni urządzonej, 

b) sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury 
technicznej bez budynków, 

c) obiektów maJej architektury, 

d) reklam. 

3) Zasady zagospodarowania terenu w zakresie 

jego przeznaczenia: 

a) szeroko`ć fragmentu ”asa drogowego, 
znajdującego się w granicach opracowania 

planu ｦ 5 m, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, 

4) Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych: 

a) do”uszcza się budowę obiektów maJej 
architektury, reklam i zieleni poza obszarem 

”rzeznaczonym dla ruchu ”ojazdówŁ 

§ 5. źasady ochrony `rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. Na obszarze objętym ”lanem 
obowiązują nastę”ujące ustalenia wynikające 
z ”otrzeb ochrony `rodowiska: 

1) istniejąca i ”rojektowana dziaJalno`ć nie mowe 
”owodować ”rzekroczeL standardów jako`ci 
`rodowiska ”oza granicami terenu, do którego 
”rowadzący dziaJalno`ć ”osiada tytuJ ”rawny, 

2) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-

`ciekowej ”owodującej zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

3) nalewy za”ewnić oczyszczanie wód 
odprowadzanych do odbiornika, 

4) w zakresie gos”odarki od”adami ustala się 
gromadzenie od”adów komunalnych 
w szczelnych ”ojemnikach na wJasnej dziaJce 
i usuwanie zgodnie z zasadami obowiązującymi 
na terenie Miasta Sanoka. 

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Na 

obszarze objętym ”lanem obowiązują nastę”ujące 
ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) ustalenia ogólne: 

a) ustala się mowliwo`ć budowy ”rzyJączy, sieci, 
urządzeL i obiektów infrastruktury technicznej 
niezbędnych dla obsJugi terenów objętych 
”lanem, ”rzy zachowaniu ”ozostaJych ustaleL 
planu, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej nie związanych z obsJugą terenów 
objętych ”lanem, wyJącznie w przypadku, gdy 

nie ograniczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ustaleniami planu, 

2) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 

w wodę: 

a) ustala się zao”atrzenie w wodę wszystkich 

odbiorców z sieci wodociągowej znajdującej się 
w obszarze objętym ”lanem lub ”oza tym 
obszarem, ”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
wodociągowej o ”rzekroju nie mniejszym niw 
Ø40 mm, 

b) w bilansach za”otrzebowania na wodę oraz 
przy realizacji sieci nalewy uwzględnić ”otrzeby 
związane z ochroną ”rzeciw”owarowąŁ 

3) ustalenia w zakresie odprowadzania `cieków 
komunalnych: 

a) ustala się od”rowadzanie `cieków komunalnych 
do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej 
znajdującej się w obszarze objętym ”lanem lub 
poza tym obszarem, z odprowadzeniem 

`cieków do oczyszczalni `cieków, 
zlokalizowanej ”oza obszarem objętym ”lanem, 
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”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym  

niw Ø160 mm dla kanalizacji grawitacyjnej lub 
Ø 63 mm dla kanalizacji tJocznej, 

4) ustalenia w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

a) ustala się ujmowanie caJo`ci wód o”adowych 
i roztopowych z powierzchni terenu o trwaJej 
nawierzchni w system kanalizacji deszczowej 

o `rednicach kanaJów nie mniejszych niw  
Ø160 mm, zao”atrzony w urządzenia 
oczyszczające `cieki ”rzed od”rowadzeniem do 
odbiornika, 

b) system kanalizacji deszczowej nalewy 
wyposawyć w urządzenia zabez”ieczające 
odbiornik przed skutkami uwolnienia duwych 
ilo`ci substancji niebezpiecznych w wyniku 

awarii i wy”adkówŁ 

5) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

a) ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego 
ukJadu sieci elektroenergetycznych niskiego 
napięcia znajdujących się w obszarze objętym 
planem, 

b) ustala się budowę sieci rozdzielczej  
niskiego na”ięcia z istniejącej stacji 
transformatorowej znajdującej się ”oza 
obszarem objętym ”lanem wraz z mowliwo`cią 
budowy nowych stacji transformatorowych 

i sieci elektroenergetycznych `redniego 
i niskiego na”ięcia, 

c) ustala się ”rzyjęcie zasady budowy nowych 
sieci elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia oraz rozbudowy i przebudowy 

istniejących sieci `redniego i niskiego na”ięcia 
w systemie ziemnym kablowym, 

d) ”rzy zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”rzebiegu istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej, 

e) w ”rzy”adku wystą”ienia kolizji 
”rojektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami elektroenergetycznymi nalewy sieci te 
przystosować do nowych warunków ”racyŁ 

6) ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych: 

a) ustala się zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej 

niskiego i `redniego ci`nienia znajdującej się 
w obszarze objętym ”lanem lub ”oza tym 
obszarem, ”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 

gazowej o ”rzekroju nie mniejszym niw  
Ø25 mm, 

7) ustalenia w odniesieniu do sieci 

teletechnicznych: 

a) ustala się utrzymanie istniejącego ukJadu sieci 
oraz urządzeL teletechnicznych oraz jego 
rozbudowę, 

b) ustala się ”rzyjęcie zasady ”odziemnego 
kablowania nowo realizowanych oraz 

przebudowywanych i rozbudowywanych sieci 

teletechnicznych, 

8) ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia 

w energię cieplną: 

a) ustala się ogrzewanie budynków ”o”rzez 
”rzyJączenie do istniejącej sieci cie”lnej lub 
poprzez indywidualne uródJa cie”Ja 
z zastosowaniem ekologicznych no`ników 
energii, wykorzystujących n”Ł: olej o”aJowy, 
energię elektryczną, ”aliwo gazowe 
i odnawialne uródJa energii (kolektory 
sJoneczne, ”om”y cie”Ja, it”Ł)Ł 

§ 7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i uwytkowania terenówŁ 

1Ł Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwytkować w s”osób dotychczasowy, bez 
mowliwo`ci ”odejmowania dziaJaL utrudniających 
wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z planem. 

2. Nie do”uszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym  

w ust. 1. 

§ 8. Ustalenia dotyczące regulacji będących 
przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36  

ust. 4 ustawy . Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

(z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu) w wysoko`ci 30%Ł 

RozdziaJ III 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 9. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i publikacji 

na stronie internetowej Urzędu Miasta SanokaŁ 

§ 10. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Jan Oklejewicz 
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