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UCHWAIA NR 39ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W PRZśMY_LU 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZIśLONKA Iｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

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

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 

Nr 80, poz. 717, z ”óunie–szymi zmianami), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów Zagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
Przemy`la uchwalonego uchwaJą Nr 26ł2006 Rady 
Miejskiej w Przemy`lu z dnia 23.02.2006r., Rada 

Miejska w Przemy`lu uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 

zagospodarowania ”rzestrzennego ｭZIśLONKA Iｬ, 
zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy ”lanemŁ 

2. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni 53,67 ha, ”oJowony w Przemy`lu 
”omiędzy terenami ob–ętymi obowiązu–ącymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego ｭOcz—a Wodne Ił05ｬ, ｭPar— S”ortowo 
Re—reacy–ny Iｬ oraz ulicami Pasteura, Ziemowita 
i Grochows—ą, Jącznie z tymi ulicami, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

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

1) ZaJączni— Nr 1 rysunek planu w skali  

1:2000 stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 
—tóry obowiązu–e w zakresie zastosowanych 

tam oznaczeL stanowionych, 

2) ZaJączni— Nr 2 o—re`la–ący s”osób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

finansowania, 

3) ZaJączni— Nr 3 zawiera–ący rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu. 

§ 2. 1Ł W obszarze ”lanu ustala się nastę”u–ące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzy–ętych oznaczeL: 

1) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami, 

2) U - tereny zabudowy usJugowe–, 

3) ZPN - tereny zieleni nieurządzone–, 

4) ZC ｦ teren cmentarza, 

5) ZL - teren lasu, 

6) K ｦ teren infrastruktury technicznej kanalizacji, 

7) W ｦ teren infrastruktury technicznej 

wodociągów, 

8) KDZ ｦ teren drogi publicznej zbiorczej, 

9) KDL ｦ teren drogi publicznej lokalnej, 

10) KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych do–azdowych, 

11) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 

12) KX - teren ciągu ”ieszegoŁ 

2Ł W obszarze ”lanu nie do”uszcza się 
lo—alizac–i garawy blaszanych i obie—tów 
gospodarczych blaszanych, 

3Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się 
”odziaJy ma–ące na celu wydzielenie dziaJe— dla 
urządzeL infrastru—tury techniczne– i komunikacji oraz 

na zasadach o—re`lonych w przepisach 

szczegóJowychŁ 

§ 3. 1Ł Ile—roć w uchwale mówi się o: 

1) dominancie architektonicznej - nalewy ”rzez to 
rozumieć czę`ć obie—tu budowlanego, —tóra 
koncentru–e uwagę obserwatorów 
o powierzchni zabudowy do 10% powierzchni 

zabudowy obiektu; 

2) ”un—cie szczególnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć niewiel—i obie—t ”rzyciąga–ący uwagę 
obserwatorów, zwJaszcza ”omni—, fontanna, 
instalacja plastyczna, 

3) czasowej lokalizacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
okres 5 dni przed i 5 dni po imprezie kulturalnej 

lub sportowej. 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. 1. Wyznacza się TśRśNY ZABUŚOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USIUGAMI 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) 1MN/U o powierzchni 1,09 ha, 

2) 2MN/U o powierzchni 0,45 ha, 

3) 3MN/U o powierzchni 0,58 ha, 

4) 4MN/U o powierzchni 0,36 ha. 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 61  - 5891 -  Poz. 1174 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1) budyn—ów miesz—alnych –ednorodzinnych 
i mieszkalno - usJugowych w ilo`ci 1 budynek 

na 1 dziaJce budowlane–, 

2) budyn—ów garawowych i gospodarczych 

wolnosto–ących, w ilo`ci 1 budynek na 

1 dziaJce budowlanej, 

3) dróg wewnętrznychŁ 

3Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust.1 ustala 

się: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a) 3,0 m od linii rozgranicza–ących tereny dróg 
wewnętrznych i ciągu ”ieszego oznaczonych na 
rysunku planu symbolami, 1KDW, 2KDW, KX, 

b) 6,0 m od linii rozgranicza–ących tereny drogi 
publicznej 2KDD oraz od granicy planu od 

strony ulic Sanockiej i Kruhels—ie– zna–du–ących 
się ”oza granicami ”lanu, 

2) ”owierzchnia zabudowy nie więce– niw  
40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

3) powierzchnia usJug w budynkach mieszkalno-

usJugowych nie więce– niw 40% ”owierzchni 
uwyt—owej budynku, 

4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę zabudowy 
bezpo`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJ—ą 
budowlaną, 

6) ogrodzenie dziaJe— o wyso—o`ci do  
2,0m, w liniach rozgranicza–ących dróg 
z do”uszczeniem cofnięcia do 6,0m  
w gJąb dziaJ—i w miejscach lokalizacji bram 

wjazdowych, 

7) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istnie–ących budyn—ów 
mieszkalnych i gospodarczych, z zastrzeweniem 
zakazu zmiany obrysu dla czę`ci budyn—ów 
zna–du–ących się ”omiędzy liniami zabudowy 
i liniami rozgranicza–ącymi dróg i ciągu ”ieszego 
z uwzględnieniem ustŁ 4Ł 

4Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się warun—i dla budyn—ów: 

1) wyso—o`ć zabudowy dla budyn—ów 
mieszkalnych i mieszkalno-usJugowych do 
2 kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu 

nieprzekraczalnej wysoko`ci 9,0 m od na–niwe– 
”oJowone– czę`ci budyn—u do —alenicy dachu, 

2) wyso—o`ć zabudowy dla garawy i budyn—ów 
gospodarczych - do 1 kondygnacji nadziemnej, 

”rzy wyso—o`ci do 6,0m od na–niwe– ”oJowone– 
czę`ci budynku do kalenicy dachu, 

3) dachy dwu lub wielospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mnie– niw  
200 i nie więce– niw 450, 

4) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
innymi materiaJami imitu–ącymi dachów—ę 
ceramiczną, o barwie czerwonej, oliwkowej lub 

grafitowej, 

5) osie gJówne —alenic równolegJe lub ”rosto”adJe 
do elewacji frontowej, 

6) wystró– elewac–i z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, 
drewno, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł)Ł 

5Ł Śla —awdego budyn—u miesz—alnego 
–ednorodzinnego nalewy za”ewnić, co na–mnie– 
1 miejsce posto–owe lub garawowe w obrębie dziaJ—i 
oraz 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 25,0 m2 

powierzchni uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–Ł 

6Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z drogi 

”ubliczne– do–azdowe– 2KŚŚ bez”o`rednio lub ”o”rzez 
drogi wewnętrzne 1KŚW, 2KŚW ”owiązane z drogami 

publicznymi oraz z ciągu ”ieszego KXŁ 

7Ł Zasady ”odziaJu: 

1) powierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,05 ha, 

2) szero—o`ć frontu dziaJ—i - nie mnie–sza niw 
12,0m. 

3) do”uszcza się ”odziaJy o powierzchni mniejszej 

niw 0,05 ha będące —ontynuac–ą ”odziaJów 
w terenach sąsiednich, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

pasa drogowego 700 - 900. 

8Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo - usJugowe–Ł 

§ 5. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ZABUŚOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USIUGAMI, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) 5MN/U o powierzchni 3,06 ha, 

2) 6MN/U o powierzchni 1,72 ha, 

3) 7MN/U o powierzchni 2,15 ha, 

4) 8MN/U o powierzchni 5,32ha 

5) 9MN/U o powierzchni 1,48 ha. 

2Ł Na terenach o —tórych mowa  
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1) budyn—ów miesz—alnych –ednorodzinnych 
i mieszkalno ｦ usJugowych w ilo`ci 1 budynek 

na 1 dziaJce budowlane–, 

2) budyn—ów garawowych i gospodarczych 

wolnosto–ących, w ilo`ci nie wię—sze– niw 
1 budyne— na —awde 1000m2 powierzchni 

dziaJ—i budowlane–, 
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3) dróg wewnętrznychŁ 

3Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się warun—i dla budyn—ów: 

1) wyso—o`ć zabudowy: 

a) dla budyn—ów miesz—alnych i mieszkalno ｦ 

usJugowych do 3 kondygnacji nadziemnych, 

”rzy zachowaniu nie”rze—raczalne– wyso—o`ci 
11,0 m od na–niwe– ”oJowone– czę`ci budyn—u do 
kalenicy dachu lub na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

b) dla budyn—ów gos”odarczych do 1 kondygnacji 

nadziemne–, ”rzy wyso—o`ci do 6,0 m od 
na–niwe– ”oJowone– czę`ci budyn—u do 
na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

2) ”owierzchnia usJug w budynkach mieszkalno - 

usJugowych nie więce– niw 45% powierzchni 

uwyt—owej, 

3) dachy dwu lub wielospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mnie– niw  
300 i nie więce– niw 450, 

4) do”uszczalne ”o—rycie dachów dachów—ą 
ceramiczną, innymi materiaJami imitu–ącymi 
dachów—ę ceramiczną, blachą (z wy–ątkiem 

blachy trapezowej i falistej) o barwie 

czerwonej, oliwkowej lub grafitowej, 

5) wystró– elewac–i z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, 
drewno, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 

zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
nie mnie– niw 6,0 m od linii rozgranicza–ących 
tereny dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KDZ, KDL, 1KDD, 2KDD zgodnie 

z rysunkiem planu, oraz dla MN/U8 od strony 

”óJnocno ｦ wschodniej bezimiennej ulicy 

zna–du–ących się ”oza granicami ”lanu, 

2) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—raczać 
30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe być 
mnie–sza niw 50% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej, 

4) ogrodzenie dziaJe— w liniach rozgranicza–ących 
drogi, z do”uszczeniem cofnięcia do  
6,0m w gJąb dziaJ—i w miejscach lokalizacji 

bram wjazdowych, 

5) dla —awdego budyn—u miesz—alnego 
jednorodzinnego nalewy za”ewnić 2 miejsca 

”osto–owe lub garawowe w obrębie dziaJ—i oraz 
1 mie–sce ”osto–owe na —awde 25m2 

”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i usJugowej. 

6) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istnie–ących budyn—ów 
mieszkalnych i gospodarczych, z zastrzeweniem 
zakazu zmiany obrysu dla czę`ci  

budyn—ów zna–du–ących się ”omiędzy  
liniami zabudowy i liniami rozgranicza–ącymi 
dróg z uwzględnieniem ustŁ 3Ł 

5Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDZ, KDL, 1KDD i 2KDD, 

6Ł Zasady ”odziaJu: 

1) powierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,08ha, 

2) szero—o`ć frontu dziaJ—i - nie mnie–sza niw  
15,0m, 

3) do”uszcza się ”odziaJy o powierzchni mniejszej 

niw 0,08 ha będące —ontynuac–ą ”odziaJów 
w terenach sąsiednich, 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

pasa drogowego 800 - 900. 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo- usJugowe–Ł 

§ 6. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ZABUŚOWY 
USIUGOWśJ oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami: 

1) 1U o powierzchni 0,31 ha, 

2) 2U o powierzchni 0,35 ha. 

2. W terenach, o —tórych mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1) usJugi i obiekty z zakresu sportu i rekreacji, 

handlu o ”owierzchni s”rzedawy nie wię—sze– 
niw 400m2 w —awdym budyn—u, fun—c–i 
biurowych, gabinetów le—ars—ich, 
rzemie`lniczych, 

2) usJugi z za—resu gastronomii ”oza odlegJo`cią 
50,0m od terenu ZC. 

3Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
6,0 m od linii rozgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1KDD i 2KDD, 

2) ”owierzchnia zabudowy nie więce– niw  
30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

4) do”uszcza się: 

a) ”un—ty szczególne, 

b) boiska do gier, 

c) drogi wewnętrzne, 

5) nalewy za”ewnić co na–mnie– 1 miejsce 

posto–owe na —awde 25,0 m2 powierzchni 

uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–, 
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4Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się warun—i dla budyn—ów: 

1) wyso—o`ć zabudowy do 2 kondygnacji 

nadziemnych nie więce– niw 9 m, 

2) dachy dwu lub wielospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mnie– niw  
300 i nie więce– niw 450, 

3) do”uszczalne ”o—rycie dachów: dachów—ą 
ceramiczną, innymi materiaJami imitu–ącymi 
dachów—ę ceramiczną, blachą (z wy–ąt—iem 
blachy trapezowej i faliste–) sz—Jem oraz 
”oliwęglanem o barwie czerwonej, oliwkowej 

lub grafitowej, 

4) dopuszczalne dominanty w bryle budynku lub 

budyn—ów do 3,0 m ”onad na–wywszą czę`ć 
budynku, 

5) wystró– elewac–i z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, 
drewno, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł)Ł 

5Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
publicznych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KDD i 2KDD, 

6Ł Zasady ”odziaJu: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i co na–mnie– 0,14 ha, 

2) szero—o`ć frontu dziaJ—i co na–mnie– 20,0 m, 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

”asa drogowego 80º-90ºŁ 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

pasa drogowego 700 - 900. 

§ 7. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ZIśLśNI 
NIśURZĄŚZONśJ oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami: 

1) 1 ZPN o powierzchni 11,22 ha, 

2) 2 ZPN o powierzchni 18,26 ha, 

3) 3 ZPN o powierzchni 0,13 ha, 

4) 4 ZPN o powierzchni 0,38 ha, 

5) 5 ZPN o powierzchni 1,28 ha. 

2. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1. 

z zastrzeweniem ustŁ 3: 

1) za—azu–e się lo—alizowania ele—trowni 
wiatrowych, 

2) do”uszcza się: obie—ty maJe– archite—tury, drogi 
wewnętrzne, ciągi ”iesze i pieszo rowerowe, 

`ciew—i dyda—tyczne, obie—ty za”lecza 
sanitarnego. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1 pkt. 

1 i 2 ws—azu–e się obszary lo—alizowania budowli 
i urządzeL budowlanych związanych ze s”ortem 
i re—reac–ą oznaczone na rysun—u ”lanu ｭAｬ i ｭBｬ, 
w —tórych do”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę bois— do gier zes”oJowych, mie–sc 
”i—ni—owych, ”un—tów szczególnych, ”laców 
zabaw, 

2) czasową lo—alizac–ę obie—tów handlu, 
gastronomii, sceny wraz z zadaszeniem, 

straganów usJugowo-handlowych. 

4Ł W stosun—u do zabudowy istnie–ące– 
w terenach, o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się 
jej remont i ”rzebudowęŁ 

5Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
oznaczonych w rysunku planu symbolami KDZ, KDL, 

1KDD, 2KDD, 1KDW i 2KDW. 

6Ł Zasady ”odziaJu: 

1) ”owierzchnia dziaJ—i co na–mnie– 0,13 ha, 

2) ”owierzchnia dziaJ—i mnie–sza niw 0,13 ha –a—o 
—ontynuac–a ”odziaJów w terenach MN/U, U. 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
poziomu do”uszczalnego dla terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

§ 8. 1Ł Wyznacza się TśRśN CMśNTARZA 
oznaczony na rysunku planu symbolem  

ZC o powierzchni 0,39 ha. 

2. Na terenie o —tórym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1) ”ochów—i w formie: 

a) grobów ziemnych, 

b) grobów murowanych, 

c) kolumbariówŁ 

2) obie—tów i urządzeL za”lecza soc–alnego, 
technicznego i administracyjno - gospodarczego 

cmentarza. 

3Ł W stosun—u do obie—tów, o —tórych mowa 
w ust. 2 ”—tŁ 2, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) wyso—o`ć zabudowy nie więce– niw –edna 
kondygnacja ”rzy zachowaniu wyso—o`ci nie 
wię—sze– niw 5,0 m od ”oziomu terenu ”rzy 
we–`ciu gJównym do obie—tów do —alenicy 
obiektu, 

2) dachy dwu lub wielospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mnie– niw  
300 i nie więce– niw 450, 

3) dopuszczalne pokrycie dachów dachów—ą 
ceramiczną, innymi materiaJami imitu–ącymi 
dachów—ę ceramiczną lub blachą (z wy–ąt—iem 
blachy trapezowej i falistej) o barwie czerwonej 

lub grafitowej. 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
6,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD, 
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2) ”owierzchnia zabudowy nie więce– niw  
15% powierzchni terenu, 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe być 
mnie–sza niw 40% ”owierzchni terenu, 

5. Istnie–ący w terenie obie—t —o`cioJa obe–mu–e 
się ochroną ”olega–ącą na za—azie –ego rozbudowy 
i nadbudowy. 

6Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

2KDD. 

§ 9. 1Ł Wyznacza się TśRśN LASU oznaczony 
na rysunku planu symbolem ZL o powierzchni  

0,12 ha. 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 

1 do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1) ciągów ”ieszych, 

2) obie—tów maJe– archite—tury sJuwących re—reacji. 

3. Dla terenu, o —tórym mowa w ust. 1 ustala 

się za—az wznoszenia zabudowy kubaturowej. 

§ 10. 1Ł Wyznacza się TśRśN 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KANALIZACJI 

oznaczony na rysunku planu symbolem  

K o powierzchni 0,01 ha, 

2. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1Ł ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) ogrodzenie w liniach rozgranicza–ących, 
awurowe o wyso—o`ci do 2,00 m, 

2) za—az nasadzeL zielenią wyso—ąŁ 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDL. 

§ 11. 1Ł Wyznacza się TśRśN 
INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ WOŚOCIĄGÓW 
oznaczony na rysunku planu symbolem  

W o powierzchni 0,03 ha. 

2. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1Ł ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) ogrodzenie w liniach rozgranicza–ących, 
awurowe o wyso—o`ci do 2,00 m, 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej oznaczonej symbolem 2KDD. 

§ 12. 1Ł Wyznacza się TśRśN ŚROGI 
PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDZ o powierzchni 2,25ha. 

2. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) chodniki i o`wietlenie minimum –ednostronne, 

3) do”uszcza się `ciew—i ”ieszo - rowerowe oraz 

lo—alizac–ę urządzeL odwodnienia 
”owierzchniowego dróg i terenów sąsiednichŁ 

§ 13. 1Ł Wyznacza się TśREN DROGI PUBLICZNEJ 

LOKALNEJ, oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDL o powierzchni 0,59ha, 

2. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących KŚL nie 
mnie–sza niw 12,0 m z poszerzeniami jak na 

rysunku planu, 

2) chodniki i o`wietlenie minimum –ednostronne, 

3) do”uszcza się `ciew—i ”ieszo - rowerowe oraz 

lo—alizac–ę urządzeL odwodnienia 
”owierzchniowego dróg i terenów sąsiednichŁ 

§ 14. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ŚRÓG 
PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1) 1 KDD o powierzchni 0,64 ha, 

2) 2 KDD o powierzchni 1,36 ha, 

2Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ust.1 ustala 

się nastę”u–ące wymagania: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 10,0 m, z poszerzeniami jak na rysunku 

planu, 

2) chodniki i o`wietlenie minimum –ednostronne, 

3) do”uszcza się `ciew—i ”ieszo - rowerowe oraz 

lo—alizac–ę urządzeL odwodnienia 
”owierzchniowego dróg i terenów sąsiednichŁ 

§ 15. 1Ł Wyznacza się TśRśNY ŚRÓG 
WśWNĘTRZNYCH oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1) 1 KDW o powierzchni 0,01 ha, 

2) 2 KDW o powierzchni 0,12 ha. 

2Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie– 
niw 5,0 m z poszerzeniami jak na rysunku planu, 

2) nawierzchnie utwardzone, 

3) o`wietlenie –ednostronneŁ 

§ 16. 1Ł Wyznacza się TśRśN CIĄGU 
PIESZEGO, oznaczony na rysunku planu symbolem KX 

o powierzchni 0,01ha, 

2. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie 
mnie–sza niw 1,5 m, 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 61  - 5895 -  Poz. 1174 
 

2) odwodnienie terenu ciągu s—analizowane lub 
powierzchniowe. 

§ 17. 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
terenu ob–ętego granicami ”lanu w zakresie 

komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) w za—resie —omuni—ac–i dostę”no`ć obszaru 
z drogi publicznej 2KDD oraz ulicy Kruhelskiej 

lewące– ”oza obszarem ”lanu i dróg ”ublicznych: 
zbiorczej, lokalnej, dojazdowych 

i wewnętrznych oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KDZ, KDL, KDD i KDW, 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zasilanie z sieci mie–s—ie– ”o”rzez budowę sieci 
rozdzielcze– od istnie–ących sieci 
wodociągowych zlo—alizowanych w terenach 

oznaczonych symbolami KDZ, KDL, 1KDD, 

2KŚŚ stanowiących ulice Pasteura, Ziemowita 
i Kruhels—ą o ”rze—ro–u minimum Ø90 lub studni 
kopanych tam gdzie nie ma technicznych 

mowliwo`ci zasilania z sieci miejskich, 

b) zasilanie terenów ”oJowonych w odlegJo`ci 
150,0 m od linii rozgranicza–ące– teren  
ZC wyJącznie z sieci miejskiej poprzez  

budowę sieci rozdzielcze– od istnie–ących 

 sieci wodociągowych zlo—alizowanych  
w ul. Pasteura, Ziemowita i Kruhelskiej 

o ”rze—ro–u minimum Ø90Ł 

3) w za—resie gos”odar—i `cie—owe–: 

a) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych 

- do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanej w terenach oznaczonych 

symbolami KDZ, KDL, 1KDD, 2KDD 

stanowiących ulice Grochows—ą, Ziemowita, 
Pasteura i Kruhels—ą, o przekroju minimum 

Ø200 oraz ”o”rzez budowę sieci —analizac–i 
sanitarnej w ulŁ GoJębie–, 

- do indywidualnych zbiorni—ów lub 
przydomowych oczyszczalni `cie—ów do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, oraz tam 

gdzie nie ma technicznych mowliwo`ci 
od”rowadzania `cie—ów sanitarnych do sieci 
miejskiej, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

do —analizac–i deszczowe– związane– 
z systemem cie—ów wodnych 
powierzchniowych z zastosowaniem retencji 

terenowej lub zbiornikowej, 

c) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

z ”owierzchni narawonych na zanieczyszczenia 

(drogi, place postojowe, parkingi) poprzez 

urządzenia oczyszcza–ące do kanalizacji 

deszczowe– związane– z systemem cie—ów 
wodnych powierzchniowych z zastosowaniem 

retencji terenowej lub zbiornikowej, 

4) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

i technologicznymi ”owsta–ącymi w wyniku 

”rowadzone– dziaJalno`ci - gromadzenie 

i usuwanie prowadzone na zasadach 

obowiązu–ących na terenie miasta Przemy`la, 

5) w za—resie cie”Jownictwa: 

a) ”odstawowy system ogrzewania obie—tów 
o”arty na indywidualnych uródJach cie”Ja 
minimalizu–ących emis–ę zanieczyszczeL do 
powietrza, 

b) dopuszcza się system ogrzewania obie—tów 
oparty na zdalaczynnej sieci zbiorczej 

cie”Jownicze– ”rowadzone– systemem 
podziemnym i w s”osób nie ogranicza–ący 
mowliwo`ci uwyt—owania terenu zgodnie z ich 

przeznaczeniem ustalonym w planie. Zasilanie 

z sieci o przekroju minimum Ø50 s”oza obszaru 
planu z kierunku od ul. Sanockiej 

i JagielloLs—ie–Ł 

6) w zakresie elektroenergetyki zasilanie 

z istnie–ących i projektowanych w obszarze 

”lanu urządzeL i sieci elektroenergetycznych 

nadziemnych i ”odziemnych 15KV, za ”omocą 
sieci rozdzielczej kablowej i napowietrznej 

`redniego i nis—iego na”ięcia, 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) z istnie–ących w obszarze planu sieci gazowych 

o ”rze—ro–u minimum Ø50, 

b) do”uszcza się mowliwo`ć ”rzebudowy, 
rozbudowy, remontu i rozbiór—i istnie–ących 

i budowy nowych urządzeL związanych 
z e—s”loatac–ą gazu ziemnego w ramach 

zasięgu odlegJo`ci bez”iecznych od sieci 
i obie—tów budowlanych oraz innych urządzeL 
infrastru—tury techniczne– związane– 
z e—s”loatac–ą gazu ziemnego, 

8) w zakresie telekomunikacji zapewnienie 

Jączno`ci telefoniczne– z istnie–ących 
i projektowanych sieci i urządzeL Jączno`ci 
publicznej. 

2Ł Ja—o gJówną zasadę ”rzy–mu–e się realizac–ę 
sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– w specjalnie 

do tego celu wydzielonej przestrzeni pasa drogowego. 

Śo”uszcza się realizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– na wszyst—ich terenach ob–ętych ”lanem, 
z zachowaniem wymagaL o—re`lonych ”rze”isamiŁ 

3Ł Przy zagos”odarowaniu terenów ob–ętych 
”lanem nalewy uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci 

infrastruktury technicznej, w tym gazociągów oraz 
urządzeL —o”alni gazu, ”o”rzez zachowanie 
wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci lo—alizowanych 
obie—tów od tych sieci, ich ”rzebudowę lub zmianę 
trasy, w dostosowaniu do ustalonego w planie 

przeznaczenia terenu zgodnie z przepisami niniejszej 

uchwaJyŁ 

4Ł Śo”uszcza się: 

1) ”rzebudowę, budowę, remont istnie–ących sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
—olidu–ących z ustalonym przeznaczeniem, 
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2) zmianę ”arametrów technicznych sieci, 
o —tórych mowa w ust. 1 do 200%. 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

§ 18. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
dopuszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenów 
w granicach planu. 

§ 19. Ustala się nastę”u–ące staw—i 
”rocentowe, sJuwące naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 

planu: 

1) 30% - dla terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami MN/U, U, 

2) 0,1% - dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 20. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Przemy`laŁ 

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Jan BartmiLski 
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ZaJączni— nr 2do UchwaJy Nr 39ł2011 

Rady Mie–s—ie– w Przemy`lu 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK WIASNYCH GMINY ORAZ ZASAŚ ICH FINANSOWANIA 
 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami), uwzględnia–ąc ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭZielon—a Iｬ Rada Mie–s—a w Przemy`lu 
stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy naleweć będą: 

1. przebudowa odcinka ul. Grochowskiej, 

Ziemowita i Pasteura - drogi publicznej zbiorczej wraz 

z infrastru—turą techniczną, 

2. przebudowa odcinka ul. Pasteura - drogi 

lokalnej wraz z infrastru—turą techniczną, 

3. przebudowa ul. Kruhelskiej  

i JŁ Kaczmars—iego oraz odcin—a ulŁ GoJębie– - drogi 

publicznej dojazdowej wraz z infrastru—turą 
techniczną, 

Wywe– wymienione inwestyc–e celu ”ublicznego 
z za—resu infrastru—tury techniczne– realizowane będą 
ze `rod—ów wJasnych gminy oraz ze `rod—ów 
pomocowych, zgodnie z ”lanem wydat—ów 
inwestycy–nych ”rzy–ętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycy–nym, o—re`lanych corocznie w uchwale 

budwetowe– Gminy Miejs—ie– Przemy`lŁ 
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