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nalewno`ci za dostarczoną wodę iłlub od”rowadzane 
`cie—i ”rze—racza–ącego 3Ń dni, ”rzedsiębiorstwo ma 
”rawo zastosować s—rócony o—res obrachun—owy, o 
—tórym mowa w ustŁ 2 ”—t 4, z zastrzeweniem, we 
s—rócenie o—resu obrachun—owego nie mowe być 
zastosowane wobec gospodarstw domowych. O 

zastosowaniu s—róconego o—resu obrachun—owego 
”rzedsiębiorstwo informu–e odbiorcę ”isemnie za 
”otwierdzeniem odbioruŁ S—rócony o—res 
obrachun—owy obowiązuje od dnia powiadomienia 

odbiorcy do dnia uregulowania ”eJne– —woty zalegJych 
nalewno`ci oraz uregulowania w terminie nalewno`ci za 
trzy —ole–ne s—rócone o—resy obrachun—oweŁ" 

7)  ”o § 25 doda–e się § 251 w brzmieniu: "§ 251  

ńŁ Przedsiębiorstwo ma ”rawo do wystawiania 

fa—tur ”rognozowanych na ”oczet ”rzyszJego o—resu 
obrachun—owego lub –ego —rotno`ciŁ  

2Ł Nalewno`ć wyni—a–ącą z fa—tur, o —tórych 
mowa w ustŁń ustala się na ”odstawie ilo`ci usJug 

o—re`lonych w o”arciu o `rednie zuwycie wody w 
ubiegJym o—resie rozliczeniowym.  

3Ł W ”rzy”ad—u wystą”ienia nad”Jaty zaliczana 
ona będzie na ”oczet ”rzyszJych nalewno`ci lub na 
wniose— odbiorcy usJug zwracana będzie w terminie 
ń4 dni od dnia zJowenia wnios—uŁ " 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Mie–s—iemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

S”óJ—a z ograniczoną od”owiedzialno`cią z siedzibą w 
Kro`nieŁ  

§ 3Ł ńŁ UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w 
Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni 
od dnia ogJoszeniaŁ 
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UCHWAIA Nr XXXII/202/09 

RADY MIśJSKIśJ W LśvAJSKU 

z dnia 3Ń ”audzierni—a 2ŃŃ9 rŁ  
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 62/07 

dla terenu poJowonego przy ulicy Warszawskiej w Lewajsku 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy  

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (tŁ –Ł - 
ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óunie–szymi 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Mie–s—a w Lewa–s—u uchwala, co 
nastę”u–e: 

Przepisy ogólne 

§ ń. 1. Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
ｭStudium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Lewa–s—aｬ, 
zatwierdzonego uchwaJą Nr XIIł99ł99 Rady Miasta 
Lewa–s—a z dnia ń5 grudnia ń999 rŁ, zmienionego 
uchwaJą Nr VIIł64łŃ3 Rady Mie–s—ie– w Lewa–s—u  
z dnia ń8 czerwca 2ŃŃ3 rŁ oraz uchwaJą  
Nr XXXIIł2ŃńłŃ9 Rady Mie–s—ie– w Lewa–s—u z dnia 3Ń 
”audzierni—a 2ŃŃ9 r, uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

”oJowonego ”rzy ulicy Warszaws—ie– w Lewa–s—u, 
zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje obszar miasta w granicach 

o—re`lonych na rysun—u ”lanu, o ”owierzchni o—oJo 
2,43 ha, ”oJowony ”rzy ulŁ Warszaws—ie– i ulŁ Le`ne–  
w Lewa–s—uŁ 

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

1) rysune— ”lanu w s—ali ń:ńŃŃŃ, stanowiący 
źaJączni— nr ń, 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące źaJączni— nr 2Ł 

4. źaJączni— Nr ń ｦ rysunek planu, zawieraj 

integralną czę`ć ustaleL ”lanu, —tóre obowiązu–ą  
w za—resie zastosowanych oznaczeL, o—re`lonych na 
rysunku planu –a—o obowiązu–ąceŁ 

§ 2. 1. W granicach ”lanu wyznacza się 
nastę”u–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

1) KS ｦ teren obsJugi —omuni—ac–i ｦ parking,  

o ”owierzchni o—oJo Ń,98 ha, 

2) ZU ｦ teren zieleni urządzone–, o ”owierzchni 
o—oJo Ń,66 ha, 

3) KD-G ｦ teren drogi ”ubliczne– —lasy gJówne–,  
o ”owierzchni o—oJo Ń,56 ha, 
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4) KD-L ｦ teren drogi publicznej klasy lokalnej,  

o ”owierzchni o—oJo Ń,23 haŁ 

2. Linie rozgranicza–ące tereny, o —tórych mowa 
w ustŁ ń są `ci`le o—re`lone i mogą być ”rzesuwane 
wyJącznie w odniesieniu do terenów s—rzywowania 
dróg, w za—resie niezbędnym do ”rawidJowego 
”rowadzenia ciągów —omuni—ac–iŁ 

Ustalenia dla caJego obszaru objętego planem 

§ 3. Przy zagospodarowaniu terenów ob–ętych 
”lanem nalewy uwzględnić: 

1) ”oJowenie w zewnętrzne– strefie ochrony 
”o`rednie– mie–s—ich u–ęć wody ｭNa Sto–adleｬ 
zlokalizowanych poza obszarem planu, 

wyznaczone– decyz–ą Wo–ewody 
Rzeszows—iego zna—: O_-III-2-6210/74/96  

z dnia 03.01.1997 r., poprzez zapewnienie 

ochrony czysto`ci gruntu oraz wód 
podziemnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w niniejszej uchwale; 

2) ”rzebieg istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci 
lokalizowania obie—tów od tych sieci  
i urządzeLŁ 

§ 4. źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody  
i krajobrazu kulturowego 

ńŁ W za—resie ochrony `rodowis—a ustala się 
za—az realizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o i ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, dla —tórych zostanie ustalony obowiąze— 
”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowis—o 
w rozumieniu obowiązu–ących ”rze”isów z za—resu 
ochrony `rodowis—a, za wy–ąt—iem dróg, ”ar—ingów 
oraz sieci infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) na terenie źU zachować istnie–ącą zieleL ｦ 

”óJnaturalne zbiorowis—a le`ne, 

2) w ”rzy”ad—u uzu”eJniania zadrzewieL  
i za—rzewieL w obrębie terenu źU nalewy 
zachować obecny s—Jad gatun—owyŁ 

3Ł W za—resie ochrony wód ”odziemnych, na 
”odstawie decyz–i wymienione– w § 3 ”—t ń 
obowiązu–e w zewnętrznym terenie strefy ochrony 
”o`rednie– mie–s—ich u–ęć wody ｦ zakaz realizacji 

obie—tów growących s—aweniem warstwy wodono`ne–Ł 

4. Obowiązu–e w”rowadzenie na terenie 
”ar—ingu, od zachodu, ”asów zieleni izolacy–ne–Ł 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne– 

ńŁ Ustala się strefę ｭKｬ ochrony —ra–obrazu oraz 
strefę ｭśｬ ochrony e—s”ozyc–i, na caJym obszarze 

ob–ętym ”lanemŁ 

2. W strefach wymienionych w ust. 1 

obowiązu–e zachowanie wido—u na zes”óJ 
zabyt—owego —lasztoru OOŁ Bernardynów ”o”rzez: 

1) za—az realizac–i obie—tów —ubaturowych 
wywszych niw 6 m, 

2) na terenie KS zakaz realizacji zwartych 

nasadzeL drzew i —rzewów o wyso—o`ci 
”rze—racza–ące– ńŃ mŁ  

§ 6. źasady obsJugi terenów w za—resie 
infrastruktury technicznej 

ńŁ Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady 
dotyczące: 

1)  zao”atrzenia w wodę ｦ ”o”rzez rozbudowę 
istnie–ące– sieci rozdzielcze– wodociągu 
gru”owego miasta Lewa–s—, zlo—alizowanego 
”oza ”oJudniową granicą ”lanu, 

2)  gos”odar—i `cie—owe–: 

a) ustala się od”rowadzanie `cie—ów —omunalnych 
do istnie–ące– sieci —analizacy–ne– w ulŁ Le`ne–, 

b) ustala się od”rowadzanie wód o”adowych  
i roztopowych z terenów utwardzonych do sieci 
kanalizacji deszczowej i odbiornika - cieku 

Jagoda, zlokalizowanego poza obszarem planu, 

c) ustala się od”rowadzanie wód o”adowych  
i rozto”owych z dachów i zadaszeL do 
—analizac–i deszczowe– lub rozwiązać 
indywidualnie na zasadach o—re`lonych 
”rze”isami odrębnymi; 

3) zao”atrzenia w energię ele—tryczną: 

a) zasilanie w energię ele—tryczną ”o”rzez 
rozbudowę istnie–ące– sieci ele—troenergetyczne– 
nis—iego na”ięcia, 

b) ustala się zasilanie ze stac–i transformatorowe– 
”rzy ulŁ Le`ne– (zlokalizowanej poza granicami 

planu), 

4)  zao”atrzenia w energię cie”lną i gaz: 

a) zasilanie w energię cie”lną z indywidualnych 
uródeJ dostarczania cie”Ja, z zaleceniem 
wy—orzystania no`ni—ów energii nie 
”owodu–ących ”onadnormatywnego 
zanieczyszczenia, 

b) ustala się zao”atrzenie w gaz ziemny  
z istnie–ące– sieci gazowe–, ”rzebiega–ące– ”o 
”oJudniowe– stronie terenu ob–ętego ”lanem; 

c) do”uszcza się rozbudowę sieci gazowych; 

5)  zao”atrzenia w sieć teletechniczną: 

- ustala się z istnie–ące– sieci teletechnicznej 

”rzebiega–ące– ”oza wschodnią i ”oJudniową 
granicą terenu ob–ętego ”lanem; 

6)  gospodarki odpadami: 
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-  ustala się gromadzenie i usuwanie od”adów 
—omunalnych oraz związanych z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią usJugową na zasadach 
obowiązu–ących w mie`cie i zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł Śo”uszcza się, dla wyznaczonych fun—c–i 
terenów, mowliwo`ć realizac–i sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– nie uwzględnionych na 
rysun—u ”lanu oraz ”rowadzenia sieci ”oza ciągami 
dróg, ”od warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem w planie. 

§ 7. S”osób i termin tymczasowego 
zagospodarowania 

ńŁ Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ 

2Ł Nie do”uszcza się innego czasowego 
zagos”odarowania terenówŁ 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. Śla terenu obsJugi —omuni—ac–i ｦ parking, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KS ustala 

się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - parking 

samochodowy o chara—terze ogólnodostę”nymŁ 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obie—ty węzJów sanitarnych, 

b) zieleL izolacy–na, zieleL urządzona, 

c) usJugi handlu detalicznego i gastronomii, 

d) obie—ty maJe– archite—turyŁ 

3. źasady —sztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) tereny do–azdów oraz ”ar—owania ”o–azdów 
muszą ”osiadać nawierzchnię utwardzoną,  
a wody o”adowe muszą być u–ęte w system 
kanalizacji deszczowej; 

b) ustala się, we do wy—onania nawierzchni 
”ar—ingu zostanie uwyta —ost—a —amienna lub 
bruk kamienny lub kostka betonowa; 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna  

w granicach terenu ｦ 5%, 

d) ”owierzchnię biologicznie czynną nalewy 
zagos”odarować zielenią urządzoną, 

e) ”rzy lo—alizac–i obie—tów budowlanych nalewy 
zachować nie”rze—raczalną linię zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

f) wyso—o`ć zabudowy usJugowe– ｦ jedna 

—ondygnac–a nadziemna; rzędna ”arteru 
ma—simum Ń,5 m ”onad terenem; caJ—owita 
wyso—o`ć budyn—u, liczona od ”oziomu terenu 
do kalenicy dachu - maksimum 6 m, 

g) powierzchnia zabudowy maksimum 5 % 

powierzchni terenu, 

h) dachy budyn—ów dwus”adowe lub 

czteros”adowe, o —ącie nachylenia ”oJaci do 
40o, 

i) ”o—rycie dachowe budyn—ów ”owinno być 
wy—onane z dachów—i lub blachodachów—i w 
—olorze naturalne– cegJy, 

j) za—az stosowania saidingu –a—o materiaJu 
wy—oLczeniowego budyn—ów, 

k) zabrania się wy—onywania ogrodzeL  
z ”refabry—atów betonowych, 

4. źasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ 

ustala się wydzielenie dziaJ—i na cele ”ar—ingu ”o 
liniach rozgranicza–ących terenuŁ 

5. Ustala się obsJugę —omuni—acy–ną ”ar—ingu 
poprzez: 

a) istnie–ące w–azdy od ulicy Le`ne– (KŚ-L), 

b) zjazd publiczny usytuowany w pasie drogowym 

ulicy Warszawskiej (KD-G), zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi w tym za—resieŁ 

§ 9. Śla terenu zieleni urządzone– oznaczonego 
na rysun—u ”lanu symbolem źU ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - zieleL 
urządzonaŁ 

2. źasady —sztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się za—az lo—alizowania wszel—ie– 
zabudowy —ubaturowe–, za wy–ąt—iem obie—tów 
maJe– archite—tury oraz sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu 

warun—ów o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

b) nie do”uszcza się realizac–i utwardzonych 
ciągów ”ieszych, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｦ 

95% powierzchni terenu, 

d) ustala się utrzymanie istnie–ącego zadrzewienia, 

e) ustala się za—az ”rze—sztaJcania naturalne– 
rzeuby terenu, ”oza terenem ”rzeznaczonym na 
wyprofilowanie skarpy parkingu, 

f) zabrania się wy—onywania ogrodzeL  
z ”refabry—atów betonowychŁ 

3. źasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ 

ustala się wydzielenie dziaJ—i na cele zieleni urządzone– 
”o liniach rozgranicza–ących terenuŁ 

4. źasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i ｦ 

ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenu z ”ar—ingu 
KS, w ”owiązaniu z drogą ”ubliczną KŚ-G. 

§ ńŃ. ńŁ Śla ”oszczególnych tras 
komunikacyjnych, oznaczonych na rysunku planu 
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”oniwszymi symbolami, obowiązu–ą nastę”u–ące 
warunki przebudowy, rozbudowy i budowy: 

1)  KD-G ｦ teren drogi ”ubliczne– —lasy gJówne–: 

a) szero—o`ć w granicach ”lanu 2Ń m,  
z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowania, 

b) do”uszcza się realizac–ę `ciewe— rowerowych  

w liniach rozgranicza–ących, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi; 

2)  KD-L ｦ teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: od ń2 m 
do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) do”uszcza się realizac–ę `ciewe— rowerowych  
w liniach rozgranicza–ących, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

2Ł W granicach terenów oznaczonych 
symbolami: KD-G i KD-L, do”uszcza się mowliwo`ć 
wy—orzystania czę`ci terenu ”od obie—ty i urządzenia 
uzu”eJnia–ące ”odstawowe ”rzeznaczenie,  
w szczególno`ci: 

1)  ciągi ”ieszo-rowerowe, 

2) zatoki i przystanki autobusowe, 

3) zieleL izolacy–ną, 

4) obie—ty i urządzenia infrastru—tury techniczne–, 

5) obie—ty maJe– archite—turyŁ 

Przepisy koLcowe 

§ ńń. Ustala się ń% staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

dla wszyst—ich terenów ob–ętych ”lanemŁ 

§ ń2. Uchyla się w caJo`ci ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 17/97 ｦ teren urządzeL obsJugi —omuni—ac–i (”rzy 
ulŁ Le`ne–), uchwalonego uchwaJą Nr VIIł54ł99 Rady 
Miasta Lewa–s—a z dnia 3Ń czerwca ń999 rŁ w s”rawie 
uchwalenia mie–scowych ”lanów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Nr ń7ł97 i ń8ł97 w Lewa–s—u,  
w granicach obszaru ob–ętego ”lanem Nr 62/07. 

§ ń3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Lewa–s—aŁ 

§ ń4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń 
dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Wojciech Tokarz 
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