
 

UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr  …….. Rady Miejskiej Jasła z dnia ………… w sprawie uchwalenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE 
  
 

Z brzmienia art. 15 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), wynika konieczność pisemnego uzasadnienia przyjętej Uchwałą Nr 

.................. Rady Miejskiej Jasła z dnia …..…...........  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE.  

W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności:  

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4;  

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa 

w art. 32 ust. 2;  

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.  

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

713), do zadań własnych gminy należą sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Realizując zadania własne, Rada Miejska Jasła, na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym podjęła w dniu 20 maja 2019 roku Uchwałę 

Nr X/77/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE zmienioną Uchwałą Nr XIX/174/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE. 

Ustalenia zmiany planu obejmują teren o powierzchni 63,91 ha, położony w północno-zachodniej części 

miasta, na południe od Wisłoki i ulicy Mickiewicza, określony w załącznikach graficznych do Uchwały 

Nr X/77/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2019 r. zmienionych Uchwałą Nr XIX/174/2019 Rady Miejskiej 

Jasła z dnia 18 listopada 2019 r.  

Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu oraz określenie 

stopnia zgodności zamierzonego przeznaczenia poszczególnych terenów w nawiązaniu do 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) wykazała, iż przedmiotowa zmiana planu 

oraz przewidywane rozwiązania są zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium.  

Zmiana planu wszczęta została z inicjatywy Zakładu Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. oraz 

GAMRAT S.A. w Jaśle z uwagi na planowane działania inwestycyjne. Zmiana planu dotyczy następujących 

zagadnień: 

1) zasad ochrony środowiska w zakresie uwzględnienia dla terenów objętych zmianą ograniczeń 

wynikających z istniejącego rodzaju i zasięgu zagrożeń występujących w związku 

z fuknkcjonowaniem w obszarze objętym opracowaniem zakładu dużego ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej tj. Zakładu Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. – w aspekcie 

spełnienia wymagań określonych w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1396 z poźn. zm.); 
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2) przeznaczenia terenu: 

 – w zakresie przeznaczenia działek Zakładu Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. nr 3/24, 

3/41, 3/103, 3/119, 3/120, 3/123, 3/124, 3/218, 3/236, 3/275 obr. 18 – Gamrat pod zabudowę 

„produkcji specjalnej” zgodnie z profilem działalności spółki; 

Większość wskazanych we wniosku działek w obowiązującym planie znajduje się w terenach 

przemysłu produkcji specjalnej (PP), część działek znajduje się w terenach przemysłu, składów 

i baz (P,S) oraz dróg wewnętrznych KW.  

W zmianie planu wyznaczono we wnioskowanym zakresie tereny zabudowy produkcyjnej, 

składów i magazynów (P) z dopuszczeniem lokalizacji zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów 

dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz ujednolicono zapisy dla całości 

działek wnioskodawcy. 

 

– w zakresie modyfikacji dotychczasowego przeznaczenia części działki GAMRAT S.A. nr 3/60 obr. 

18 – Gamrat z terenu utylizacji odpadów poprodukcyjnych (31NU) oraz terenu komunikacji 

kolejowej (przedłużenie KK2) na teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów (P); 

– w zakresie usunięcia z planu wszystkich terenów przeznaczonych pod tory kolejowe oraz 

wytyczenia drogi wewnętrznej od tzw. Bramy jasielskiej przez działkę 3/283 w kierunku drogi 

głównej w Trzcinicy 

W związku z uwagą złożoną podczas wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 27.12.2019 r. – 

17.01.2020 r. oraz rozstrzygnięciem Burmistrza w projekcie zmiany planu drogę wewnętrzną 

013 KDW zmieniono na drogę dojazdową KDD (drogę publiczną) celem zabezpieczenia prawnie 

dostępu komunikacyjnego terenów inwestycyjnych. W pozostałym przebiegu tj. od drogi dojazdowej 

KDD do granicy administracyjnej miasta Jasła drogę wyznaczono jako wewnętrzną (2.KDW). 

W calu zapewnienia dostępności komunikacyjnej dla pozostałej części terenu 31NU wyznaczono 

drogę wewnętrzną (1.KDW) powiązaną z siecią dróg publicznych. 

– w zakresie modyfikacji dotychczasowego przeznaczenia działki Enterplast Opakowania Tworzyw 

Sztucznych nr 3/213 obr. 18 – Gamrat z terenu drogi wewnętrznej (013KW) w całości na teren 

zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów (P); 

3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy,  liczby miejsc parkingowych oraz zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie 

uzupełnienia elementów wymaganych zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 4 pkt 6) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej oraz gabarytów 

projektowanej zabudowy. Wymagana ilość miejsc parkingowych została określona w sposób 

zgodny ze studium, natomiast zapisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej zostały rozbudowane i uszczegółowione. 

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury  



Wymagania wypełnione są poprzez zapisy wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania. Określono również wskaźniki zagospodarowania terenu 

i parametry kształtujące zabudowę. 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe 

Ustalone parametry gabarytowe (między innymi wysokość zabudowy, kształt dachów, maksymalny 

poziomy wymiar rzutu budynku) dla nowej zabudowy oraz zabudowy istniejącej poddawanej 

rozbudowie i nadbudowie mają na celu takie jej kształtowanie, by nie zaburzała walorów lokalnego 

krajobrazu.  

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych 

Ustalono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w których wprowadzono min. 

dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz 

z nakazem stosowania rozwiązań eliminujących lub ograniczających do minimum ewentualne 

przyszłe oddziaływanie przedsięwzięć wyłącznie do granic poszczególnych terenów objętych 

zmianą planu. 

Ustalono zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu, dopuszczenia i zakazy w zakresie 

lokalizacji zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

Obszar objęty zmianą planu położony jest poza rejonem występowania Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 433 Dolina Rzeki Wisłoka. W granicach obszaru zmiany nie występują tereny 

objęte ochroną zgodnie z przepisami z zakresu prawa wodnego. 

W granicach obszaru zmiany planu nie występują grunty rolne dla których wymagane jest uzyskanie 

zgody ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, występują natomiast 

użytki leśne (LsIII-LsV). Zmiana planu nie modyfikuje przyjętych w obowiązującym dokumencie 

ustaleń ogólnych dotyczących gruntów leśnych.  

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obszary lub obiekty objęte ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

282) lub wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

W celu ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia ustalono szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia te związane są min. ze 

strefą techniczną i ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

(110 kV). 

Z uwagi na fakt, że w obszarze objętym zmianą planu znajduje się zakład o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. – 

uwzględniono ogranicznia wynikające z istniejącego rodzaju i zasięgu zagrożeń występujących 

w związku z jego fuknkcjonowaniem poprzez zawarcie zapisów odnoszących się do przepisów art. 

73 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz 1396 z późn. zm.). 

6) walory ekonomiczne przestrzeni – zmiana planu nie modyfikuje obowiązujących ustaleń;  

7) prawo własności – zmiana planu nie modyfikuje obowiązujących ustaleń;  

Ustalenia zmiany planu nie wpływają negatywnie na wykonywanie prawa własności w granicach 

obowiązującego prawa. Zmiana ustaleń obowiązującego planu wynika z wniosków właścicieli 

i użytkowników wieczystych nieruchomości. Utrzymuje się również zapisy zawarte w planie 

obowiązującym w tym zakresie. 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa  



Obszar objęty zmianą planu nie obejmuje terenów zamkniętych związanych z obronnością 

i bezpieczeństwem państwa, ani nie graniczy z takimi terenami. Projekt zmiany planu zostanie 

uzgodniony z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa. 

9) potrzeby interesu publicznego  

Spełnienie potrzeb interesu publicznego poprzez uchwalenie zmiany planu wynika z wniosku 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Wprowadzane zmiany mają za zadanie 

umożliwienie lepszego wykorzystania nieruchomości. 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych 

W zmianie planu zapisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej zostały rozbudowane i uszczegółowione.  

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez zapewnienie 

możliwości składania wniosków do planu oraz poprzez wyłożenie projektu planu do publicznego 

wglądu, organizację dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 

umożliwienie zainteresowanym wnoszenia uwag dotyczących projektu planu;  

Po podjęciu przez Radę Miejską Jasła uchwały Nr X/77/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 

listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE ogłoszono 

o możliwości składania wniosków do projektu zmiany planu miejscowego. Ogłoszenie 

zamieszczono w prasie lokalnej („Nowe Podkarpacie” z dn. 19.06.2019 r.) oraz przez 

obwieszczenie (znak WA.6721.8.3.2019 z dnia 18.06.2019 r.), a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do zmiany planu, w terminie nie 

krótszym niż do dnia 12.07.2018 r. Ogłoszenie tej treści zamieszczono także na stronie internetowej 

BIP Urzędu Miasta Jasła. 

Projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

27.12.2019 r. do 17.01.2020 r. Dnia 13.01.2020 r. w Urzędzie Miasta Jasła odbyła się dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. Ogłoszono również termin, 

w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu, nie krótszy niż 14 dni od dnia ukończenia okresu 

wyłożenia planu, tj. do dnia 31.01.2020 roku. 

Projekt zmiany planu miejscowego został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

1.07.2020 r.. do 22.07.2020 r. Dnia 21.07.2020 r. w Urzędzie Miasta Jasła odbyła się dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. Ogłoszono również termin, 

w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu, nie krótszy niż 14 dni od dnia ukończenia okresu 

wyłożenia planu, tj. do dnia 5.08.2020 roku. 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez:  

a) ogłoszenie w prasie lokalnej („Nowe Podkarpacie” z dn. 19.06.2019 r.) oraz przez obwieszczenie 

(znak WA.6721.8.3.2019 z dnia 18.06.2019 r.) wywieszone na tablicach ogłoszeń, a także na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE oraz o możliwości składania 

wniosków,  

b) ogłoszenie w prasie lokalnej („Super Nowości 24” z dnia 19.12.2019 r.) oraz przez obwieszczenie 

(znak WA.6721.8.9.2019 z dnia 18.12.2019 r.) wywieszone na tablicach ogłoszeń, a także na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE wraz 



z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyznaczenie w ogłoszeniu terminu, w którym osoby 

fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu planu i prognozy,  

c) zorganizowanie w dniu 13.01.2020 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 

rozwiązaniami;  

d) ogłoszenie w prasie lokalnej („Dziennik Super Nowości” z dn. 23.06.2020 r.) oraz przez 

obwieszczenie (znak: WA.6721.8.9.2019 z dnia 22.06.2020 r.) wywieszone na tablicach ogłoszeń, a 

także na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w 

JAŚLE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyznaczenie w ogłoszeniu terminu, w 

którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu i prognozy,  

e) zorganizowanie w dniu 21.07.2020 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 

rozwiązaniami;  

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez 

zachowanie dotychczasowych ustaleń w planie dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej, w szczególności ustaleń w zakresie zaopatrzenia 

w wodę. 

 

2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W zmianie dotychczas obowiązującego planu nie wprowadzono ustaleń powodujących kolizję interesów 

publicznych z prywatnymi, przez co nie został naruszony interes prywatny oraz publiczny. Zmiana planu 

wynika z wniosków właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Wprowadzane modyfikacje mają 

za zadanie umożliwienie rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie istniejących terenów 

przemysłu, produkcji, przemysłowo-usługowych oraz magazynowo-składowych oraz dostosowanie zakresu 

zapisów planu obowiązującego do wymogów prawa.  

Dla potrzeb zmiany planu sporządzono następujące analizy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne:  

1) inwentaryzację urbanistyczną, w tym fotograficzną, analizę zapisów studium, analizę 

obowiązującego planu miejscowego, analizę opracowania ekofizjograficznego i wniosków 

złożonych przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu oraz wniosków 

indywidualnych; 

2) prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE, której celem było podsumowanie istniejącego stanu 

środowiska oraz określenie potencjalnego wpływu realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany 

planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego;  

3) prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE, określającą wpływ ustaleń zmiany planu na dochody 

własne i wydatki gminy, na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zawierającą wnioski wynikające z analizy 

finansowych skutków uchwalenia zmiany mpzp. 

 

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) zachowanie dotychczasowego przeznaczenia pod zabudowę przemysłu, produkcji, przemysłowo-

usługową oraz magazynowo-składową na terenach sąsiadujących z takim zainwestowaniem, 



w oparciu o ukształtowany oraz określony w obowiązującym planie układ komunikacyjny poddany 

drobnym modyfikacjom wynikającym z aktualnych potrzeb; 

2) w zmianie planu nie przewiduje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;  

3) ustalenia zmiany planu nie ograniczają istniejącej możliwości przemieszczania się pieszych 

i rowerzystów w oparciu o istniejące drogi przylegające do terenu objętego zmianą;  

4) ustalenia zmiany planu nie ograniczają możliwości lokalizowania planowanej zabudowy w obrębie 

miasta, na obszarze o wykształconej strukturze funkcjonalno - przestrzennej, częściowo już 

zabudowanej obiektami produkcyjnymi, usługowymi i magazynowo-składowymi, wyposażonym 

w infrastrukturę techniczną. 

 

4. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa 

w  art. 32 ust.2. 

W związku z art. 32 ust. 1 w 2014 r. wykonano opracowanie „Analiza zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta Jasła w okresie: czerwiec 2014 r. – grudzień 2017 r.”. W dniu 2 lipca 2018 r. Rada 

Miejska Jasła podjęła uchwałę Nr LXVIII/693/2018  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła oraz obowiązujących na terenie miasta 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium zostało uznane za nieaktualne. Wyniki 

analiz planów miejscowych wskazują, iż na obszarach, gdzie plany już obowiązują należy je aktualizować, 

dostosowując do aktualnych potrzeb inwestycyjnych. W przypadku przedmiotowej zmiany planu niezbędna 

była jego aktualizacja w celu dostosowania zapisów i ustaleń planu do prowadzonej na jego obszarze 

działalności gospodarczej. 

 

 


