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UCHWAIA NR XVIIIłń64łńń 

RADY MIASTA SANOKA 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭSzczudli—i -I" terenu poJowonego w dzielnicy Śąbrów—a miasta Sano—a 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jŁtŁ 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 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 XVł109ł99 Rady 
Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 1999 rŁ, zmienioną 
uchwaJą Nr LVł417ł10 Rady Miasta Sanoka z dnia  

18 lutego 2010 r. i uchwaJą Nr XVIIł151ł11Rady 
Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2011 r. Rada 

Miasta Sano—a, uchwala co następu–e:  

RozdziaJ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu ”oJowonego 
w Śzielnicy Śąbrówka miasta Sanoka, o nazwie 

ｭSzczudliki - I", zwany dalej ｭ”lanem"Ł 

2Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) zJącznik nr l - rysunek planu w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć ustaleL ”lanu; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

3. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni okoJo 2,28 ha, ”oJowony w Sanoku 

w dzielnicy Śąbrówka, ”o wschodniej stronie ulicy 
Marii Kono”nickiej, ”omiędzy terenami zabudowy 
mieszkaniowej od zachodu i ”óJnocy, ulicą Szczudliki 
od wschodu i ”rojektowaną ulŁ źbiorczą ty”u ｭź" od 
”oJudniaŁ 

§ 2. 1Ł Ustaleniami obowiązującymi na rysunku 

”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: granice 
obszaru objętego ”lanem, linie rozgraniczające tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, symbole cyfrowo-literowe 

okre`lające funkcję terenów o równym ”rzeznaczeniu 
lub o równych zasadach zagos”odarowania, 
nieprzekraczalne linie zabudowy, granice strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego 

2Ł W ”lanie ustala się: 

1) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem MN, o powierzchni 1,74 ha, 

pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną; 

2) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KDW, o powierzchni 0,45 ha, 

”od drogę wewnętrzną; 

3) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem KP-J, o powierzchni 0,09 ha, 

”od ciąg ”ieszo-jezdny; 

4) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem Kx, o powierzchni 0,005 ha, 

”od ciąg ”ieszyŁ 

§ 3. 1Ł Ilekroć w tre`ci uchwaJy jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej - nalewy ”rzez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o równych funkcjach 

bądu równych zasadach zagos”odarowania; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć, linię w której mowe być 
usytuowana `ciana frontowa budynku bez 
prawa jej przekraczania w kierunku linii 

rozgraniczającej terenu lub drogi (ulicy), nie 

dotyczy to elementów architektonicznych 
takich jak: balkon, gzyms, okap dachu, 

zadaszenie nad wej`ciem do budynków, taras, 
”odest, ”odjazd dla osób nie”eJnos”rawnych, 
schody wej`ciowe oraz inne detale wystroju 
architektonicznego. 

§ 4. 1. W granicach caJego obszaru objętego 
planem: do”uszcza się: 

1) budowę ”rzyJączy, urządzeL, obiektów i sieci 

infrastruktury technicznej niezbędnych do 
obsJugi terenu objętego ”lanem, jeweli nie 
kolidują z innymi ustaleniami planu; 

2) remonty, ”rzebudowę i rozbudowę istniejących 

sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

3) skablowanie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych; 

4) wydzielenie dziaJek o pow. do 0,02 ha dla 

potrzeb realizacji stacji transformatorowych lub 

innych urządzeL i obiektów związanych 
z realizacją infrastruktury technicznej; 
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5) zmianę ksztaJtu i wielko`ci dziaJek 
w dostosowaniu do ich przeznaczenia i zasad 

ich ksztaJtowania ustalonych ”lanemŁ 

2Ł Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu tereny 
objęte ”lanem ”ozostawia się w dotychczasowym 

uwytkowaniu, bez mowliwo`ci ich zabudowy 
budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczasowym, jeweli nie są związane z realizacją 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

3Ł Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych, w zasięgu oznaczonym 
na rysunku planu. W strefie ochrony konserwatorskiej 

obowiązuje ochrona zabytków archeologicznych, 
a s”osób zagos”odarowania i warunki zabudowy 

okre`la się jak dla terenów MN4 i KDW1. 

4Ł źakazuje się realizacji ogrodzeL 
z ”refabrykatów betonowychŁ 

5. Nakazuje się lokalizację gJównych ciągów 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, 
niezbędnych do obsJugi zabudowy w liniach 

rozgraniczających dróg lub ”omiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg, a liniami zabudowy, 

w ”rzy”adku braku mowliwo`ci takiej realizacji, 
do”uszcza się ”rzebieg tych sieci ”oprzez inne tereny 

wyznaczone w planie. 

RozdziaJ II 

Przepisy szczegóJowe 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: MN1o pow. 0,07 ha, MN2 o pow. 

0,25 ha, MN3 o pow. 0,24 ha, MN4 o pow.  

1,00, MN5 o ”owŁ 0,18 ha, oraz ustala się zasady 
i warunki zagospodarowania i zabudowy 

wymienionych terenów: 

1) zakazuje się: 

a) ”od”iwniczania budynków; 

b) zabudowy, zadrzewiania oraz urządzania 
skJadów i magazynów na terenach ”oJowonych 
w strefie kontrolowanej lub strefie technicznej 

od sieci gazowej `redniego ci`nienia; 

2) do”uszcza się: 

a) lokalizację budynków gos”odarczych, 
gospodarczo-garawowych, garawy, miejsc 
postojowych, wiat, altan, przydomowych 

oranwerii, zieleni urządzonej, obiektów maJej 
architektury, ｭoczek wodnychｬ, tarasów  
(w tym tarasów zadaszonych), ”odjazdów dla 
osób nie”eJno”rawnych, oraz sieci, urządzeL 
i obiektów infrastruktury technicznej; 

b) lokalizację zabudowy w odlegJo`ci 1,5 m od 
granicy dziaJki sąsiedniej w terenach MN2; 

c) remonty, ”rzebudowy, nadbudowy istniejącej 
zabudowy w terenach MN1 ｦ MN3, pod 

warunkiem zachowania ”arametrów 
okre`lonych § 5 ust. l pkt 3; 

d) wydzielenie dojazdów do dziaJek w terenach 

MN2, bez ich wyznaczania na rysunku planu, 

o minimalnej szeroko`ci 4,5 m; 

3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

oraz rozbudowywanych budynków: 

- od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej 
KDW1: 6 m; 

- od linii rozgraniczających ciągu ”ieszo-jezdnego 

KP-J1: 1,5 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 

- w terenach MN l ｦ MN3: 50 % powierzchni 

dziaJki budowlanej; 

- w terenach MN4 ｦ MN5: 25 % powierzchni 

dziaJki budowlanej; 

c) minimalny wskaunik terenów biologicznie 
czynnych: 

- w terenach MN1ｦ MN3: 35 % powierzchni 

dziaJki budowlanej; 

- w terenach MN4 ｦ MN5: 60% powierzchni 

dziaJki budowlanej; 

d) maksymalna wysoko`ć: 

- budynków mieszkalnych: 9,5 m od ”oziomu 
terenu do gJównej kalenicy; 

- innych budynków i wiat: 6,0 m od poziomu 

terenu do kalenicy; 

e) geometria dachów nowej zabudowy, obiektów 
nadbudowanych lub zmiana geometrii dachu 

budynków zlokalizowanych w pierwszej linii 

zabudowy od ul. Szczudliki: 

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe,  

o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 
30°- 45°; 

- kalenice budynków sytuowane równolegle lub 
w zbliwonym do równolegJego ”oJoweniu do 

 ul. Szczudliki; 

f) geometria dachów nowej zabudowy, obiektów 
nadbudowanych lub zmiana geometrii dachu 

budynków zlokalizowanych ”oza ”ierwszą linią 
zabudowy od ulŁ Szczudliki: do”uszcza się 
ksztaJtowanie dachów budynków 
o zrównicowanych formach i kątach nachylenia 
”oJaci dachowych; 

g) minimalna ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej 
”od zabudowę, ”owstaJej w wyniku nowych 

podziaJów geodezyjnych w terenach MN1ｦ
MN3: nie mowe być mniejsza niw 0,05 ha; 

h) szczególne zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
dziaJek budowlanych w terenach MN4 i MN5: 
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- minimalna ”owierzchnia dziaJki ”rzeznaczonej 
”od zabudowę, ”owstaJej w wyniku nowych 

podziaJów geodezyjnych: 0,09 ha; 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki 
przeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową, 
”owstaJej w wyniku nowych ”odziaJów 
geodezyjnych: 24 m; 

- kąt ”oJowenia granic nowo wydzielanych dziaJek 
w stosunku do pasa drogowego powinien być 
zbliwony do 90° (z tolerancją do 5°); 

i) miejsca postojowe: w granicach kawdej dziaJki 
nalewy urządzić co najmniej 2 miejsca 

postojowe; 

j) pokrycie dachu: w kolorze naturalnej ceramiki, 

bordowe, brązowe lub w odcieniach szaro`ci; 

4) dostę”no`ć komunikacyjna: 

a) terenów MN1 i MN3: z drogi wewnętrznej 
KDW1, z ciągu ”ieszo-jezdnego KP-J1 i ciągu 
pieszego Kx l; 

b) terenów MN2: z drogi wewnętrznej KŚW1 
i ciągu ”ieszo-jezdnego KP-J1; 

c) terenów MN4 i MN5: z drogi wewnętrznej 
KDW1; 

5) zasady obsJugi terenu oraz modernizacji 

rozbudowy i budowy systemów w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

- zasilanie w energię elektryczną budowli 
i budynków lokalizowanych w granicach planu 

realizowane będzie ”o”rzez system linii 
kablowych `redniego (15KV) i niskiego na”ięcia 
(nn), sieć rozdzielczą kablową i stacje 

transformatorowe (lokalizowane jako obiekty 

wolnostojące z wydzieleniem samodzielnych 

dziaJek lub jako urządzenia wbudowane 
w budynki); 

- do”uszcza się mowliwo`ć korzystania 
z indywidualnych uródeJ energii elektrycznej, 
jeweli we nie ”ogorszą one stanu `rodowiska; 

b) zaopatrzenie w gaz ziemny: 

- z rozbudowanej miejskiej sieci gazowej 

`redniego i niskiego ci`nienia ŚN 65 do ŚN 200 
w ukJadzie ”ier`cieniowo - rozdzielczym wzdJuw 
istniejących dróg ”ublicznych, wewnętrznych 
i ciągów ”ieszo-jezdnych; 

c) zaopatrzenie w wodę: z wodociągu miejskiego, 

w nawiązaniu do funkcjonujących na obszarze 
objętym ”lanem i poza nim sieci rozdzielczych 

o `rednicach Ø40 do Ø90 lub studni 
(realizowanych w oparciu o rozwiązania 
indywidualne lub grupowe), przy czym 

istniejące sieci dostosować nalewy do nowych 

warunków ”racy; 

d) ogrzewanie: indywidualne uródJa cie”Ja 
z zastosowaniem ekologicznych no`ników 
energii, wykorzystujących n”Ł olej o”aJowy, 
energię elektryczną, ”aliwo gazowe, 
odnawialne uródJa energii (mŁinŁ kolektory 
sJoneczne i ”om”y cie”Ja) lub inne ”aliwa nie 
”ogarszające stanu `rodowiska; 

e) odprowadzanie i unieszkodliwienie `cieków: 
”rzez istniejące lub ”rojektowane ”rzyJącza 
kanalizacji sanitarnej o `rednicy wynoszącej  
co najmniej Ø160, w nawiązaniu do 
funkcjonującej lub rozbudowywanej miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej o `rednicy 
Ø200, z od”rowadzeniem `cieków na miejską 
oczyszczalnię `cieków; 

f) od”rowadzanie wód o”adowych: 

- z terenów dróg - po podczyszczeniu do 

odbiorników lokalnych lub do kanalizacji 
deszczowej; 

- z terenów MN - docelowo do miejskiej 

kanalizacji deszczowej, do czasu wykonania 

sieci miejskiej do”uszcza się od”rowadzanie 
wód o”adowych do gruntu na terenie wJasnej 
dziaJki, w s”osób nie ”owodujący szkód na 
dziaJkach sąsiednich oraz zanieczyszczenia wód 
i gleb; 

g) gromadzenie i usuwanie od”adów 
komunalnych: na zasadach ”rzyjętych 
w mie`cie; 

h) w zakresie telekomunikacji: nalewy za”ewnić 
obsJugę terenu ”o”rzez rozbudowę istniejącej 
lub budowę nowej sieci teletechnicznej, oraz 
budowę niezbędnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 

6) do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowisku dla 
terenów MN1-MN5: maksymalny poziom 

haJasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: KDW1 o pow. 0,45 ha, 

KP-J1 o pow. 0,09 ha i Kxl o pow. 0,005 ha  

oraz ustala się nastę”ujące zasady i warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenów KŚW1,  
KP-J1 i Kxl: 

1) podstawowe parametry drogi wewnętrznej 
KŚW, ciągów ”ieszo-jezdnych KPJ i ciągu 
pieszego Kxl: 

a) szeroko`ć drogi KŚW1 w liniach 

rozgraniczających: 8 m; 

b) szeroko`ć ciągu ”ieszo-jezdnego KP-J1 

w liniach rozgraniczających: 5 m; 

c) szeroko`ć ciągu ”ieszego Kxl w liniach 

rozgraniczających: 3m; 

d) chodnik w ciągu drogi KŚW1: jednostronny; 

e) odwodnienie drogi KDW1: skanalizowane; 
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f) o`wietlenie uliczne: jednostronne; 

2) nalewy uwzględnić uwarunkowania wynikające 

z wystę”owania uzbrojenia technicznego 
w liniach rozgraniczających drogi KDW1, oraz 

ciągu ”ieszo-jezdnego KP-J1 a w przypadku 

kolizji ustala się ”rzebudowę i przystosowanie 

do nowych warunków ”racy; 

3) ”owiązania komunikacyjne: 

a) ”oJączenie drogi KŚW1 (ulŁ Szczudliki) z drogą 
”ubliczną, lokalną znajdującą się ”oza terenem 
opracowania planu (z ul. Konopnickiej); 

b) ”oJączenie ciągu ”ieszo-jezdnego KP-J1, 

z drogą wewnętrzną KŚW1Ł 

4) ogrodzenia dziaJek nalewy sytuować w liniach 

rozgraniczających drogi KŚW1, o jednakowej 

wysoko`ci w ciągu ogrodzeL sąsiednichŁ 

RozdziaJ III 

Przepisy —oLcowe 

§ 6. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci, w przypadku jej zbycia dla 

terenów objętych ”lanem w wysoko`ci 30%Ł 

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

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

 

Jan Oklejewicz 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr XVIIIł164ł11 

Rady Miasta Sanoka 

z dnia 29 listopada 2011r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

Rady Miasta Sano—a z dnia 29 listopada 2Ńńń rŁ dotyczące sposobu realizac–i inwestyc–i 
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 
rozstrzyga się o s”osobie realizacji, za”isanych  
w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego ｭSzczudliki -I" terenu ”oJowonego  
w dzielnicy Śąbrówka miasta Sanoka inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do 
zadaL wJasnych Gminy, oraz zasady finansowania 

wymienionych w planie inwestycji, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy, wynikające z ustaleL ”lanu,  
tjŁ: ”rzebudowa ulŁ Szczudliki i istniejącego ciągu 
pieszo-jezdnego (oznaczonego w planie symbolem  

KP-Jl), oraz budowa o`wietlenia, rozbudowa sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej finansowane będą  
z budwetu gminy, `rodków i funduszy zewnętrznych  
i funduszy prywatnych. 

Starania o ”ozyskanie `rodków ”rowadzone 
będą zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami  
i ”rocedurami w nawiązaniu do biewących funduszy 
oraz ”rogramówŁ 
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UCHWAIA NR XIXłń45ł2Ńńń 

RADY GMINY FREDROPOL 

 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

  
w sprawie o—re`lenia wzorów formularzy de—larac–i i informacji podatkowych 

 
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 ”óuniejszymi zmianami) w związku z art.6a ust.11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku 

rolnym(tekst jednolity: Dz U z 2006r Nr 136,poz 969 

z ”óuniejszymi zmianami)i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach 
lokalnych1(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95  

poz. 613 z ”óuniejszymi zmianami)i artŁ6 ustŁ9ustawy 
z dnia 30 ”audziernika 2002r o ”odatku le`nym  
(Dz U Nr200,poz 1682 z ”óuniejszymi zmianami) Rada 

Gminy w Fredro”olu uchwala co nastę”uje: 

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na ”odatek 
od nieruchomo`ci, ”odatek rolny, ”odatek le`ny: 

1Ł okre`la się wzór deklaracji na ”odatek od 
nieruchomo`ci (ŚN-1) stanowiący zaJącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwaJy, 

2Ł okre`la się wzór deklaracji na ”odatek rolny 
(DR-1) stanowiący zaJącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwaJy, 

3Ł okre`la się wzór deklaracji na ”odatek le`ny 
(DL-1) stanowiący zaJącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwaJy, 

§ 2. W zakresie wzorów informacji w sprawie 

”odatku od nieruchomo`ci, ”odatku rolnego, ”odatku 
le`nego: 

1Ł okre`la się wzór informacji w sprawie 

podatku od nieruchomo`ci (IN-1) stanowiący zaJącznik 
Nr 4 do niniejszej uchwaJy, 

2Ł okre`la się wzór informacji w sprawie 

podatku rolnego (IR-1) stanowiący zaJącznik Nr 5 do 

niniejszej uchwaJy, 

3Ł okre`la się wzór informacji w sprawie 

”odatku le`nego (IL-1) stanowiący zaJącznik Nr 6 do 

niniejszej uchwaJy, 

§ 3. Traci moc UchwaJa Nr XVIIł127ł2011 
z dnia 30 listopada 2011r w s”rawie okre`lenia 
wzorów formularzy deklaracji i informacji 

podatkowych 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego i ma zastosowanie od 

roku podatkowego 2012. 
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