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PROJEKT DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
w dniach od 5 września 2018 r. do 4 października 2018 r. 
(po uwzględnieniu Rozstrzygnięcia Nadzorczego U.W.) 

 
 
 

Uchwała Nr …………. 
Rady Miejskiej Jasła 

z dnia ……..… 2018 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

dla obszaru „Gamrat – część północna” 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1875) oraz  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), po stwierdzeniu, iż niniejszy 
plan nie  narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Jasła (Uchwała Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 roku – z 
późniejszymi zmianami), 

 
Rada Miejska w Jaśle uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„GAMRAT – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA”, zwany dalej planem. 
2. Ustalenia planu dotyczą obszaru określonego w zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/339/2016 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2016  roku, w sprawie w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 
„GAMRAT – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA” obejmującego tereny położone w północno-zachodniej części 
miasta Jasła, na lewym brzegu rzeki Wisłoki. 

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 76,01 ha. 
 

§ 2 
 

1. Tekst planu stanowi treść niniejszej uchwały. 
2. Załącznikami do uchwały są: 

 1) zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały; 
 2) zał. nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – nie będące 

ustaleniem niniejszego planu; 
 3) zał. nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania - nie będące ustaleniem planu. 

 
§ 3 

 
1. Ustalenia planu, stanowiące treść niniejszej uchwały, zawarte są również na rysunku planu. 
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz na rysunku planu obowiązują łącznie. 
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ROZDZIAŁ I  
Przepisy ogólne 

§ 4 
 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika 

inaczej; 
 2) planie - należy przez to rozumieć tekst planu oraz rysunek planu; 
 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali  

1 : 2000 na urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

 4) linii rozgraniczającej tereny – należy przez to rozumieć linię, która rozgranicza tereny o 
różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wrysowaną na rysunku 
planu, poza którą nie mogą wykraczać rzuty poziome budynków; 

 6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego 
w tekście planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu; 

 7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów 
inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe;  

 8) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, na którym obowiązują 
te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej; 

 9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów budynków 
istniejących i planowanych – zlokalizowanych na działce budowlanej; 

 10) wysokości budynku - należy przez to rozumieć określenie maksymalnego pionowego 
wymiaru budynku, liczonego od najniżej położonego wejścia do pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku lub jego części, do najwyżej położonej górnej powierzchni lub 
krawędzi dachu; 

 11) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć drogę  niezaliczoną do żadnej kategorii 
dróg publicznych, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów; 

 12) dojazdach do budynków – należy przez to rozumieć dojazdy do budynków, urządzeń 
infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych; 

 13) strefie technicznej od linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć pas terenu 
wzdłuż tej linii, w którym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych dla 
lokalizacji obiektów budowlanych oraz sadzenia drzew. 

2. Inne określenia użyte w niniejszej uchwale, a nie wymienione powyżej, należy rozumieć zgodnie 
z ich definicjami zawartymi w przepisach odrębnych. 

 
§ 5 

 
1. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 

1 do niniejszej Uchwały: 
 1) granica obszaru objętego planem; 
 2) granica administracyjna miasta Jasła stanowiącą zarazem granicę obszaru objętego 

planem; 
 3) linie rozgraniczające tereny - wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania; 
 4) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na rysunku planu, które obowiązują    

w odniesieniu do budynków projektowanych i rozbudowywanych;  
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 5) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, wydzielone liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 

  a) U tereny zabudowy usługowej, 
  b) UO tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty, 
  c) P tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
  d) KS/U tereny parkingów i urządzeń obsługi komunikacji, 
  e) E tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 
  f) ZP tereny zieleni urządzonej, 
  g) ZL tereny lasów, 
  h) KDW  tereny dróg wewnętrznych. 

2. Informacyjne elementy wrysowane na rysunku planu - nie stanowiące jego ustaleń: 
 1) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą techniczną; 
 2) obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”; 
 3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny dróg publicznych, ilustrujące fragmenty układu 

komunikacyjnego poza granicami planu;  
 4) oznaczenie kierunków ruchu na drogach poza granicami planu.  

 
ROZDZIAŁ II  

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu 
§ 6 

 
1. Realizacja nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu  

a także zmiany jego zagospodarowania nie mogą naruszać praw właścicieli i użytkowników 
terenów sąsiadujących. 

2. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów - do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym  planie. 

 
§ 7 

 
Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej 
ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: 
 1) dla terenów U i P – 10 %; 

 2) dla pozostałych terenów – 5 %. 
 

§ 8 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

 
W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urbanistycznych oraz kształtowania ładu 
przestrzennego w granicach obszaru objętego planem ustala się następujące nakazy, zakazy i 
dopuszczenia:  

 1) nakaz zapewnienia minimalnego - określonego w planie - procentowego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w terenach przeznaczonych pod zabudowę, 

 2) nakaz zachowania wskaźników intensywności zabudowy określonych dla poszczególnych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę,  

 3) nakaz uwzględniania - przy lokalizacji budynków - nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wrysowanych wzdłuż terenów dróg, które obowiązują dla nowo projektowanych 
budynków (nie dotyczą istniejących budynków poddawanych remontom, odbudowie  
i nadbudowie); 

 4) zakaz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych SN  
i nN oraz sieci telekomunikacyjnych w wykonaniu napowietrznym w terenach 
przeznaczonych pod zabudowę z wyjątkiem terenów: E i 1.P; 
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 5) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub przy granicy działki pod warunkiem uwzględnienia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy wrysowanych na rysunku planu. 

 
§ 9 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1. W granicach terenów objętych planem wprowadza się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i kształtowania krajobrazu: 

 1) nakazuje się spełnienie wymagań w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ochrony 
przed wibracjami i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych; 

 2) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących  
z terenów dróg, placów, parkingów oraz innych nawierzchni utwardzonych  
z zastosowaniem osadników i separatorów substancji ropopochodnych przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji, wód powierzchniowych lub do gruntu; 

 3) zakazuje się podnoszenie poziomu terenu uniemożliwiającego naturalny spływ wód 
opadowych i roztopowych do cieków naturalnych i rowów odwadniających; 

 4) dopuszcza się przebudowę (wraz ze zmianą trasy), zarurowanie i przeprowadzenie pod 
powierzchnią terenu cieków naturalnych oraz rowów odwadniających nie wrysowanych na 
rysunku planu; 

 5) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poza obszar objętych 
planem; 

 6) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych z powierzchni dachowych oraz wód 
opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych w zbiornikach zlokalizowanych na 
działce budowlanej lub w terenie inwestycji; 

 7) obszar objęty planem w części znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”, z ustanowionym zakazem wznoszenia 
obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą 
spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntu lub wód w jego obrębie; 

 8) nakazuje się zaopatrzenie zabudowy w ciepło wytwarzane z wykorzystaniem 
niskoemisyjnych źródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz propan-butan, olej 
opałowy oraz paliwa stałe; 

 9) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (np. ciepło górotworu, 
energia słoneczna, energia wiatru). 

2. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie środowiska, pod względem 
zróżnicowanego, dopuszczalnego poziomu hałasu uwzględnia się następujące tereny UO jako 
tereny faktycznie zagospodarowane pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży. 

3. Nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł 
ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla miasta Jasła. 

4. Ustala się obowiązek wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej –  
z uwzględnieniem przepisów odrębnych - dla prawidłowego ich funkcjonowania i spełnienia 
wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego. 

 
§ 10 

Warunki scalania i podziału nieruchomości oraz zasady kształtowania działek budowlanych 
 
1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wskazanych do scalania nieruchomości i 

ich wtórnego podziału. 
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2. Dopuszcza się łączenie działek oraz dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem spełnienia 
wymagań zawartych w przepisach odrębnych oraz zapewnienia możliwości ich zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami dla terenu, w którym są położone. 

3. W przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych pod obiekty i urządzenia komunikacji oraz 
infrastruktury technicznej, wielkość i ukształtowanie nowo wydzielanych działek należy 
dostosować do potrzeb i funkcji tych urządzeń. 

4. Dopuszcza się możliwość regulacji kształtu działek przez dokonywanie wtórnych podziałów pod 
warunkiem spełnienia wymagań zawartych w ustaleniach dla terenu, w którym są położone. 

 
§ 11 

Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.  
 

1. Ustala się następujący sposób obsługi terenów położonych w obszarze objętym planem przez 
układ drogowy: 

 1) obszar objęty planem obsługiwany jest z drogi publicznej relacji Jasło – Wróblowa, 
przebiegającej po wschodniej i północnej stronie obszaru; 

 2) przyjmuje się zasadę obsługi poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę 
przez istniejące i planowane drogi wewnętrzne. 

2. Wyznacza się wrysowane na rysunku planu drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW (nie 
będące drogami publicznymi w myśl przepisów odrębnych). 

3. Dla dróg wewnętrznych (niepublicznych) przyjmuje się minimalną szerokości pasa drogowego – 
5,0 m w liniach rozgraniczających. 

4. Dopuszcza się większe szerokości pasów drogowych dla dróg wewnętrznych niż ustalone w ust 3 
-  w nawiązaniu do układu własnościowego oraz istniejącego zainwestowania w terenach 
przyległych – pod warunkiem zachowania szerokości pasów drogowych jak przedstawiono na 
rysunku planu. 

5. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remonty istniejących dróg.  
6. Ustala się zasadę wyznaczania stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych o drogach publicznych, 
w których określone zostały ilości stanowisk przypadających na ogólną liczbę miejsc 
postojowych.  

7. Nakazuje się zapewnienie dostępności komunikacyjnej do działek budowlanych, które nie 
przylegają  do wyznaczonych w planie dróg wewnętrznych przez wydzielone dojazdy spełniające 
wymagania jak dla dróg pożarowych.  

8. Występujące na rysunku planu - w terenach przeznaczonych pod drogi - linie przedstawiające 
krawędzie jezdni i chodników, zjazdy, przepusty, skarpy itp. elementy stanowiące treść mapy, 
nie stanowią ustaleń planu. 

 
§ 12 

Zasady budowy, przebudowy i remontów systemów infrastruktury technicznej. 
 

1. Przyjmuje się następujące zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury 
technicznej, dostosowane do potrzeb ustalonego przeznaczenia poszczególnych terenów: 

 1) utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń i obiektów uzbrojenia infrastrukturalnego,  
z dopuszczeniem ich przebudowy i remontów; 

 2) dopuszcza się realizację nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie nowych urządzeń i 
obiektów budowlanych infrastruktury technicznej w terenach objętym planem; 

 3) dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej - o których mowa w pkt 2 - w celu obsługi terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem określonym w planie oraz dla realizacji niezbędnych inwestycji pod 
warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami 
niniejszego planu. 
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2. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu zaopatrzenia 
w wodę terenów objętych planem: 

 1) przyjmuje się zasadę wyposażenia zabudowy w wodę dostarczaną z istniejącego 
wodociągu ø 200 mm położonego w ciągu ul. Mickiewicza (położony poza granicami 
planu); 

 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych odcinków sieci 
wodociągowej ø 50 mm, ø 100 mm i ø 150 mm oraz urządzeń zaopatrzenia w wodę; 

 3) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć wody. 
3. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu odprowadzania 

ścieków z terenów objętych planem: 
 1) przyjmuje się zasadę wyposażenia terenów w kanalizację z odprowadzeniem ścieków do 

wewnętrznej sieci kanalizacyjnej (ø 150 mm, ø 200 mm, ø 300 mm) i kolektorami (ø 500 
mm) – docelowo - do miejskiej oczyszczalni ścieków (położona poza granicami planu); 

 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących i budowę nowych odcinków sieci 
kanalizacji (ø 150 mm, ø 200 mm, ø 300 mm) w obszarze objętym planem; 

 3) dopuszcza się oczyszczanie ścieków w terenie ich powstania, w zakładowych 
oczyszczalniach , pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych obowiązujących w tym 
zakresie. 

4. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych z terenów objętych planem: 

 1) przyjmuje się zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
dachowych oraz z nawierzchni utwardzonych (po ich uprzednim podczyszczeniu) poza 
teren działki budowlanej systemem kanalizacji deszczowej (ø 150 mm, ø 200 mm, ø 300 
mm)  do odbiorników znajdujących się poza granicami planu; 

 2) dopuszcza się możliwość powierzchniowego odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych do gruntu, pod warunkiem nienaruszenia 
stosunków wodnych terenu; 

 3) dopuszcza się retencję wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni 
dachowych oraz z nawierzchni utwardzonych (po ich uprzednim podczyszczeniu) do 
zbiorników naziemnych lub zamkniętych zbiorników podziemnych, usytuowanych na 
działce budowlanej; 

 4) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących i budowę nowych odcinków sieci 
kanalizacji deszczowej (ø 150 mm, ø 200 mm, ø 300 mm) w obszarze objętym planem. 

5. Przyjmuje się następujące zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:  
 1) przyjmuje się zasadę wyposażenia zabudowy położonej w terenach objętym planem  

w sieć gazową (ø 32 mm, ø 50 mm, ø 100 mm); 
 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci gazowych  

(ø 32 mm, ø 50 mm, ø 100 mm) w obszarze planu;  
 3) nakazuje się utrzymanie stref bezpieczeństwa dla gazociągów istniejących oraz 

ustanowienie stref kontrolowanych dla gazociągów planowanych zgodnie 
 z przepisami odrębnymi, w których zakazuje się wznoszenia budynków 
 i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsięwzięć mogących zagrozić trwałości 
gazociągu. 

6. Przyjmuje się następujące zasady zaopatrzenia obszaru w ciepło: 
 1) przyjmuje się zasadę zaopatrzenia  zabudowy w ciepło wytwarzane w elektrociepłowni 

położonej w obszarze planu, z  dopuszczeniem jego wytwarzania w oparciu o 
indywidualne źródła - z zachowaniem wymogów wymienionych w § 9 ust 1 pkt 9; 

 2) dopuszcza się utrzymanie obecnego sposobu ogrzewania budynków i przygotowania 
ciepłej wody; 

 3) dopuszcza się możliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym energii 
słonecznej, energii wiatru i ciepła górotworu przez stosowanie między innymi 
fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, wiatrowni, pomp ciepła itp.; 
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 4) dopuszcza się dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze źródeł 
znajdujących się poza obszarem objętym planem; 

 5) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci 
ciepłowniczych i urządzeń służących zaopatrzeniu zabudowy w ciepło. 

7. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu 
elektroenergetycznego: 

 1) obszar objęty planem wyposażony jest w sieci i urządzenia elektroenergetyczne; 
 2) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci 

 i urządzeń elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad: 
  a) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/06 kV lub 6/04 kV należy budować 

jako wnętrzowe z dopuszczeniem stacji transformatorowych kontenerowych  
i słupowych, 

  b) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia należy wykonać jako 
kablową układaną pod powierzchnią terenu z dopuszczeniem budowy sieci 
napowietrznych poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę, 

  c) dopuszcza się układanie linii kablowych w obrębie pasa drogowego istniejących 
i planowanych dróg; 

 3) przy ustalaniu lokalizacji obiektów budowlanych należy uwzględnić strefy  techniczne od 
linii elektroenergetycznych. 

8. Przyjmuje się następujące zasady budowy, przebudowy i remontów systemu 
telekomunikacyjnego: 

 1) obszar objęty planem wyposażony jest w sieci i urządzenia teletechniczne; 
  dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci 

 i urządzeń systemu telekomunikacyjnego z zastosowaniem następujących zasad: 
  a) sieci telekomunikacyjne należy prowadzić jako kablowe układane pod 

powierzchnią terenu lub w kanalizacji teletechnicznej z dopuszczeniem ich 
prowadzenia w obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych dróg, 

  b) w obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych dróg dopuszcza się 
lokalizację urządzeń teletechnicznych, 

  c) w przypadku przebudowy, napowietrzne linie telekomunikacyjne należy 
wymieniać na linie kablowe, układane pod powierzchnią terenu lub 
w kanalizacji teletechnicznej. 

 
ROZDZIAŁ III 

Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i zasad ich zagospodarowania. 
§ 13 

 
1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ o pow. 0,55 ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolami:  1.U – 2.U. 
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.  
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 

 1) usługi handlu nie przekraczające 2000 m² powierzchni sprzedaży; 

 2) funkcje z zakresu przetwórstwa i wytwórczości; 

 3) funkcje mieszkaniowe związane z przeznaczeniem podstawowym pod warunkiem, że ich 
powierzchnia nie przekroczy 20% powierzchni całkowitej budynku, w którym są 
zlokalizowane; 

 4) dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów; 

 5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
4. W granicach terenów U, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 

obowiązują odpowiadające zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto 
następujące ustalenia: 
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 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 60% powierzchni poszczególnego 
terenu; 

 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 20 % powierzchni 
poszczególnego terenu; 

 3) wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m;  
 4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 2,0; 
 5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość)  – nie więcej niż 50,0 m; 
 6) należy stosować dachy budynków z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie 

nachylenia głównych połaci od 0º – 40º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych 
nie będących płaszczyznami; 

 7) nakazuje się zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego przypadającego na 30 m² 
powierzchni użytkowej.  

 
§ 14 

 
1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ -  USŁUGI OŚWIATY o pow. 1,35 ha, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1.UO – 2.UO. 
2. Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne - zabudowa usług oświaty.  
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje usługi towarzyszące z następującymi funkcjami: 
 1) funkcje handlowe, gastronomiczne i mieszkaniowe związane z przeznaczeniem 

podstawowym pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie przekroczy 15 % 
powierzchni użytkowej w zabudowie zlokalizowanej w poszczególnym terenie UO; 

 2) dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów; 

 3) związane z przeznaczeniem podstawowym urządzenia sportu i rekreacji w zieleni 
towarzyszącej oraz miejsca zabaw dla dzieci;  

 4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
4. W granicach terenów UO, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 

obowiązują zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały, a ponadto następujące ustalenia: 
 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni poszczególnego 

terenu; 
 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30 % powierzchni 

poszczególnego terenu;  
 3) wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m;  

 4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 1,0; 

 5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) – nie więcej niż 55,0 m; 

 6) należy stosować dachy budynków z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie 
nachylenia głównych połaci od 0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych 
nie będących płaszczyznami; 

 7) nakazuje się zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego przypadającego na 3 
zatrudnionych.  

 
§ 15 

 
1. Wyznacza się TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW  

I MAGAZYNÓW o pow. 63,53 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.P – 9.P. 
2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę związaną z produkcją przemysłową, drobną 

wytwórczością, składy i magazyny. 
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje usługi towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu z 

następującymi funkcjami: 
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 1) zaplecze socjalne, funkcje wystawiennicze, handlowe i gastronomiczne związane z 
przeznaczeniem podstawowym pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie 
przekroczy 15 % powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej; 

 2) dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów; 

 3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.  
4. W granicach terenów P, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 

obowiązują zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały, a ponadto następujące ustalenia: 
 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż:  

  a) 50 % powierzchni działki budowlanej w terenie 1.P i 2.P, 

  b) 80 % powierzchni działki budowlanej w pozostałych terenach P; 

 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż: 

  a) 30 % powierzchni działki budowlanej w terenie 1.P i 2.P, 

  b) 10 % powierzchni działki budowlanej w pozostałych terenach P; 

 3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 2,0  
w terenach 1.P i 2.P oraz nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 3,0 w pozostałych terenach 
P; 

 4) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość)  – nie więcej niż:  

  a) 150,0 m w terenie 1.P, 3.P i 7.P, 

  b) 200,0 m w terenach: 2.P, 5.P i 8.P, 

  c) 450,0 m w terenach: 4.P i 6.P, 

  d) 50,0 m w terenie 9.P; 

 5) wysokość budynków nie może przekraczać 30,0 m, (nie licząc kominów i elementów 
instalacji technologicznych związanych z przeznaczeniem podstawowym); 

 6) należy stosować dachy budynków o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 45º, z 
dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami; 

 7) nakazuje się zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego przypadającego na 3 
zatrudnionych w produkcji i drobnej wytwórczości oraz co najmniej 1 miejsca 
postojowego przypadającego na 100,0 m² powierzchni składowej i magazynowej. 

 
§ 16 

 
1. Wyznacza się TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI o pow. 1,00 ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolami:  1.KS/U i 2.KS/U. 
2. Przeznaczenie podstawowe terenów obejmuje parkingi z urządzeniami obsługi komunikacji 

wraz z usługami towarzyszącymi. 
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 
 1) funkcje wystawiennicze, handlowe i gastronomiczne związane z przeznaczeniem 

podstawowym pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie przekroczy 25 % 
powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej w poszczególnym terenie; 

 2) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej (tzw. ekrany 
akustyczne); 

 3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
 4) zieleń izolacyjna, uzupełniająca powierzchnie nieutwardzone, z wykorzystaniem 

wielogatunkowych i wielopiętrowych kompozycji o charakterze ozdobnym. 
4. W granicach terenów KS/U w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 

obowiązują odpowiadające zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto 
następujące ustalenia: 

 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 15 % powierzchni  poszczególnego 
terenu KS/U; 

 2) powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 10 % powierzchni 
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poszczególnego terenu KS/U; 
 3) wysokość budynków nie może przekroczyć 4,5 m; 
 4) należy stosować dachy budynków z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie 

nachylenia głównych połaci od 0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci nie 
będących płaszczyznami. 

 
§ 17 

 
1. Wyznacza się TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – ELEKTROENERGETYKA o pow. 2,60 

ha, oznaczone na rysunku planu symbolami:  
1.E – 3.E. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje:  
 1) w terenie 1.E i 3.E zabudowę obiektami rozdzielni elektroenergetycznych wraz z 

urządzeniami infrastruktury technicznej; 
 2) w terenie 2.E zabudowę obiektami elektroenergetycznymi i elektrociepłowniczymi.   
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 
 1) dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów; 
 2) zieleń ozdobna oraz zieleń o charakterze izolacji optycznej i akustycznej; 
 3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.  
4. W granicach terenów E, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy 

obowiązują odpowiadające zasady zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały a ponadto 
następujące ustalenia: 

 1) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 60 % powierzchni poszczególnego 
terenu E; 

 2) powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 20 % powierzchni 
poszczególnego terenu E; 

 3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12,0 m, (nie licząc elementów instalacji 
technologicznych związanych z przeznaczeniem podstawowym); 

 4) należy stosować dachy budynków z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie 
nachylenia głównych połaci od 0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci nie 
będących płaszczyznami; 

 5) ustala się obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego 
przypadającego na dwóch zatrudnionych pracowników. 

 
§ 18 

 
1. Wyznacza się TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ o pow. 0,59 ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1.ZP i 2.ZP. 
2. Przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleń urządzona typu parkowego. 
3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 
 1) lokalne urządzenia sportu i rekreacji oraz miejsca zabaw dla dzieci;  

 2) dojazdy i dojścia do terenów sąsiednich, miejsca postojowe dla samochodów; 

 3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4. W granicach terenów ZP w zakresie sposobu ich zagospodarowania obowiązują zasady zawarte  
w Rozdziale II niniejszej uchwały, a ponadto następujące ustalenia: 

 1) ustala się zakaz zabudowy budynkami, z dopuszczeniem tymczasowych obiektów 
budowlanych związanych z lokalnymi urządzeniami sportu i rekreacji pod warunkiem 
spełnienia następujących wymagań:   

  a) suma powierzchni obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 1 nie może  
przekroczyć 250,0 m², 

  b) wysokość poszczególnego obiektu budowlanego nie może przekroczyć 4,5 m, 
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  c) należy stosować dachy budynków z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o 
kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci 
nie będących płaszczyznami. 

 
§ 19 

 
1. Wyznacza się TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH o pow. 4,61 ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1.KDW – 6.KDW.  
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu są drogi wewnętrzne, wrysowane na rysunku planu. 
3. Przeznaczenie uzupełniające terenów stanowią następujące urządzenia towarzyszące 

użytkowaniu podstawowemu:  
 1) ścieżki rowerowe w ruchu ogólnym po jezdniach ulicy wewnętrznej; 
 2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z 

drogami; 
 3) obiekty małej architektury; 
 4) zieleń izolacyjna, uzupełniająca powierzchnie nieutwardzone, z wykorzystaniem 

wielogatunkowych i wielopiętrowych kompozycji o charakterze ozdobnym. 
4. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących, o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich 

do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i bezpieczeństwa ruchu.  
5. Ustala się szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu. 

 
 

§ 20 
 

1. Wyznacza się TEREN  LASÓW o pow. 1,80 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL. 
2. Przeznaczenie podstawowe terenu stanowią lasy i zalesienia.  
3. W granicach terenu ZL, w zakresie sposobu jego zagospodarowania obowiązują zasady zawarte 

w Rozdziale II niniejszej uchwały, a ponadto następujące ustalenia: 
 1) dopuszcza się budowę urządzeń komunikacji pieszej i kołowej niezbędnej dla prowadzenia 

właściwej gospodarki leśnej; 
 2) ustala się dostępność komunikacyjną do terenu ZL z działki drogowej nr ew. 71 położonej 

poza granicami obszaru objętego planem. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Przepisy końcowe 

§ 21 
 
Traci moc Uchwała Nr XII/94/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 września 2003 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 
„Gamrat” – Nr 36, (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 179, poz. 2929 z dnia 18 grudnia 2003 roku) 
oraz Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października  2015 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 
„Gamrat” – Nr 36  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 12 stycznia 2016 r. poz. 131) dla obszaru 
określonego w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXXIII/339/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 
października 2016  roku, w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „GAMRAT – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA”. 
 

§ 22 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 
 
 



 12 

§ 23 
 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Jasła. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

 

 

 

 

 

 

 

 


