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PROJEKT ZMIANY PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
W dniach od 7 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. 

 
UCHWAŁA NR................... 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 
z dnia...................2017 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Jasła dla obszaru „Śródmieścia” Nr-52 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła (Uchwała Nr 
XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r. z późn. zm.) 
 

Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1 
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła 
dla obszaru Śródmieścia, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
29 grudnia 2003 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
Nr 12 poz. 124 z dnia 27 lutego 2004 r.), zmienioną: 
- Uchwałą Nr LXVIII/500/2006 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 września 2006 r. (opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 126 poz. 1721 z dnia 11 
października 2006 r.), 
- Uchwałą Nr LXII/517/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010 r., (opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 26 poz. 585 z dnia 6 kwietnia 2010 
r.), 
- Uchwałą Nr LXII/518/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010 r., (opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 26 poz. 586 z dnia 6 kwietnia 2010 
r.), 
- Uchwałą Nr LXXV/604/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 października 2010 r., 
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12 poz. 124 z 
dnia 17 listopada 2010 r.), 
- Uchwałą Nr LXX/563/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 5 lipca 2010 r. (opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 87 poz.1610 z dnia 17 września 
2010 r.), 
- Uchwałą Nr XXXIX/361/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 lutego 2013 r. (opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2037 z dnia 25 kwietnia 2013 r.), 
zwaną dalej zmianą planu. 
2. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla 
obszaru Śródmieścia, uchwalonego Uchwalą Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 
grudnia 2003 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 
12 poz. 124 z dnia 27 lutego 2004 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami, o 
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których mowa w § 1 ust. 1, obejmują teren oznaczony symbolem UC 24 oraz część terenu 
oznaczonego symbolem UC 18 i MN 68. 
3. W związku z położeniem w obszarze wymagającym przekształceń, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, obszar objęty zmiana planu należy projektować 
kompleksowo, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczącej komunikacji 
wewnętrznej oraz miejsc parkingowych, celem uzyskania spójnej, uporządkowanej 
przestrzeni w zabudowie miejskiej, przyjaznej dla użytkowników, ukształtowanej zgodnie z 
wymogami współczesnych osiągnięć architektury, urbanistyki i techniki, w tym w zakresie 
ochrony środowiska. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenów zawarte w 
przepisach szczegółowych Rozdział II, § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 
4. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obszarze narażonym na zalewanie w 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (wg mapy zagrożenia 
powodziowego sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2015 
r.).  
5. Obszar objęty zmianą planu położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 433 "Dolina rzeki Wisłoki”, z ustanowionym zakazem wznoszenia obiektów 
budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować 
trwałe zanieczyszczenie gruntu lub wód w jego obrębie. 
6. Załącznikami do niniejszej Uchwały są: 

1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący 
integralną jej część – stanowiący ustaleniami planu, obowiązuje w zakresie oznaczeń na 
nich występujących; 
2) załącznik graficzny nr 1a – rysunek zmiany w skali 1:1000, stanowiący integralną jej 
część – nie stanowiący ustaleniami planu, obowiązujące w zakresie oznaczeń na nich 
występujących, sporządzone na kopii fragmentu rysunku planu, o której mowa w ust.1; 
3) załącznik graficzny nr 1b – arkusz nr 10, obowiązujące w zakresie oznaczeń na nich 
występujących, stanowiący ustaleniami planu; 
4) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
zmiany planu; 
5) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 2 
W Uchwale Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla obszaru Śródmieścia 
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12 poz. 124 z 
dnia 27 lutego 2004 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami, o których 
mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 4 ust. 1 dodaje się tiret dwunaste w brzmieniu: 
„- tereny usług, handlu powyżej 2 000 m² powierzchni sprzedaży, gastronomii, obsługi ruchu 
komunikacyjnego, rzemiosła, działalności produkcyjnej o uciążliwości nie przekraczającej 
terenu UC 24 (UC 24)”. 
2. W §10 ust. 1 skreśla się pkt 23). 
3. Po §10a dodaje się §10b w brzmieniu: 

„§10b 
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1. UC 24 - tereny usług, handlu powyżej 2 000 m² powierzchni sprzedaży, gastronomii, 
obsługi ruchu komunikacyjnego, rzemiosła, działalności produkcyjnej o uciążliwości nie 
przekraczającej granic terenu UC 24 – o pow. ok. 0,87 ha. 

2. Dostępność komunikacyjna terenów UC 24 z dróg publicznych lokalnych oznaczonych 
symbolami KDL 1 i KDL 2, graniczących z terenem UC 24 po stronie północno – 
wschodniej i południowo - zachodniej. 

3. Dla terenów UC 24 ustala się następujące warunki dla kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania: 

1) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej na najwyższej kondygnacji budynków, 
zieleni towarzyszącej, urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: garaży 
podziemnych i nadziemnych wbudowanych; 

2) dopuszcza się lokalizację małej architektury (fontanny, ławki, altanki, pergole, ceramika 
parkowa i inne); 

3) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy; 

4) należy zapewnić przejazd i przejście między drogami KDL 1 i KDL 2, dopuszcza się 
lokalizację przejazdu i przejścia pod nadziemną kondygnacją budynku (budynków); 

5) dopuszcza się ogrodzenia, także ukształtowane zielenią (żywopłoty), o wysokości 
całkowitej nie przekraczającej 1,5 m, od poziomu terenu; 

6) nie dopuszcza się podziału terenu UC 24, z wyjątkiem określonym w pkt 7); 
7) dopuszcza się podział na działki pod urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej; 
8) wysokość nowobudowanych budynków nie może przekraczać 15,0 m, liczony od 

średniego poziomu terenu projektowanego przy głównym wejściu do budynku do 
najwyższego punktu przekrycia dachowego lub attyki; Ograniczenie wysokości nie 
dotyczy obiektów i urządzeń technicznych których wysokość wynika z wymogów 
konstrukcyjnych i technicznych; 

9) minimalna szerokość frontu budynków 12 m, maksymalna 90 m, 
10) nie dopuszcza się zlokalizowania w terenach UC 24 urządzeń powodujących uciążliwość 

z powodów nadmiernego hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
11) dopuszcza się kształtowanie formy dachów złożonych z linii prostych, krzywych lub z 

wycinków kola i ich kombinacji, dla dachów jedno lub wielospadowych dopuszczalny 
kąt nachylenia połaci od 0o do 45o; 

12) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; dopuszcza się wysunięcie poza lico ścian w kierunku linii rozgraniczającej 
fragmentów budynków, takie jak: ganki, wiatrołapy, wykusze, balkony, gzymsy, okapy 
dachu; zadaszenia: wejść, tarasów, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych, pochylni 
spełniających funkcje komunikacyjne; 

13) dopuszcza się w terenach UC 24 sytuowanie budynków na działce budowlanej: 
- w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki, za wyjątkiem 
części terenów położonych po stronie wschodniej, graniczących z terenami MN68 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

14) nakazuje się zapewnienie parkingów o liczbie miejsc postojowych, dostosowanej do 
programu inwestycyjnego, ale nie mniej niż 140 miejsc postojowych w terenach UC 24;  

15) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 2% powierzchni terenu UC 
24; 

16) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 90% powierzchni terenu UC 24; 
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17) wskaźnik intensywności zabudowy I, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej 
budynków (Pc – powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonej w 
zewnętrznym obrysie stropów z uwzględnieniem tarasów) do powierzchni terenu UC 
24 (Pt): maksymalny - 5,0, minimalny – 0,3; 

18) do czasu przystąpienia do realizacji inwestycji, tereny objęte planem pozostają w 
dotychczasowym użytkowaniu; 

19) odprowadzanie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej lub do cieku wodnego 
znajdującego się poza obszarem planu; obowiązek ujmowania wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni terenów, z których spływ może stanowić zagrożenie dla 
środowiska przyrodniczego (parkingi, utwardzone ciągi komunikacyjne, place 
utwardzone) w lokalny system kanalizacji deszczowej i ich oczyszczanie przed 
wprowadzeniem do odbiornika; 

20) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń reklamowych: 
a) szyldów informacyjnych o maksymalnej powierzchni 1,5 m2, zawierające 

oznaczenie przedsiębiorcy oraz informacje dot. stałego miejsca i wykonywanej 
działalności,  

b) słupów i masztów reklamowych o wysokości maksymalnej nie przekraczającej 4,8 
m od poziomu terenu, oraz przymocowanych do nich elementów informacyjnych 
o maksymalnej powierzchni 1,2 m2; 

c) tablic reklamowych o płaskiej powierzchni, o maksymalnej dopuszczalnej 
powierzchni 15,0 m2 - umieszczonych na obiekcie budowlanym; 

d) reklam wolnostojących – trójwymiarowych – wpisujących się w sześcian o 
wymiarach nie przekraczających szerokości 1,6 m i wysokości 4,8 m od poziomu 
terenu; 

21) ustała się stawkę procentową, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu jej wartości w razie zbycia nieruchomości położonych w terenie UC 24 w 
wysokości 30 %.” 

4. Po pkt. 8 w ust. 1 §16 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: 
„8a) 
a) KDL 1 – Droga lokalna, pas na poszerzenie istniejącej drogi lokalnej KL 1 (ulicy 
miejskiej P. Skargi) o pow. ok. 0,05 ha, szerokość w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu; 
b) w terenach KDL 1: 
- dopuszcza się lokalizację zjazdów z drogi publicznej, lokalizację miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych i dostawczych w formie zatok postojowych lub parkingów 
przykrawężnikowych;  
8b) KDL 2 – Droga lokalna, pas na poszerzenie istniejącej drogi lokalnej KL 1 (ulicy 
miejskiej Jana Pawła II) o pow. ok. 0,01 ha, szerokość w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu. Dopuszcza się lokalizację zjazdów z drogi publicznej.” 

 
§ 3 

1. W części graficznej zmiana planu polega na: 
1) Na załączniku graficznym Nr1, rysunek planu: 

a) wrysowuje się Granice terenów objętych zmianą planu, 
b) wrysowuje się tereny oznaczone symbolami UC24, KDL 1 i KDL 2 oraz odpowiednio 

cyfry wskazujące pow. w/w terenów, 
c) wrysowuje się nieprzekraczalną linię zabudowy, 
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d) skreśla się fragment linii zabudowy; 
2) na arkuszu nr 10 rysunku planu w tabeli BILANS TERENU – stanowiący załącznik 
graficzny nr 1b,  po piątym wierszu (UC + U) dodaje się wiersze w brzmieniu: 

UC 24 - 0,87 0,87 

KDL 1, KDL 2 - 0,06 0,06 

 
Rozdział III 

Przepisy końcowe 
§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 
 

§ 5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życie po upływie 14/30 dni od dnia jej ogłoszenia, oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej gminy.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 
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