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UMOWA  Umowa Nr WA.6721.11.2.2020 z dnia 9 listopada 2020 roku 
 

NAZWA PLANU ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA JASŁA DLA OBSZARU "DZIELNICA 
PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWA – CZĘŚĆ PÓŁNOCNO-ZACHODNIA” 

 

UCHWALONY Uchwała  Nr ………….. Rady Miejskiej Jasła z dnia ……................ roku 
 
 

AUTOR 
 
  

mgr inż. arch. Oliwia Zajdel-Witowska 
uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym uzyskane na podst. ustawy 
z 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932). 
 

CHARAKTERYSTYKA PLANU Ustalenia zmiany planu obejmują teren zlokalizowany w północno-wschodniej 
części miasta, ograniczony od północy ulicą Lwowską, od wschodu 
ul. Towarową, od południa Potokiem Warzyckim a od zachodu granicą terenu 
szpitala, położony w granicach obowiązywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica 
przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia”, uchwalonego Uchwałą 
Nr  XX/157/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 marca 2004 r. /tekst jednolity 
Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3202/, oznaczony 
w obowiązującym planie symbolami M1, M2, M/U, MW/U, UC1, UC2, UC3, 
UC4, UP1, UP2, UZ, W ZP1, ZP2, ZP3, KGP/KZ5, KZ11, KL1, KD, określony 
w załączniku graficznym do Uchwały Nr XXXIII/280/2020 Rady Miejskiej Jasła 
z dnia 31 sierpnia 2020 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 
dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia”.  
Podstawowym celem opracowania zmiany planu jest przeznaczenie terenu na 
lądowisko śmigłowców sanitarnych obsługujących SOR Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle. Warunkiem funkcjonowania szpitalnego oddziału 
ratunkowego jest posiadanie lądowiska dla śmigłowców  sanitarnych do końca 
2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 
2019 r. w sprawie  szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1213  z późn. zm.) 
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UCHWAŁA NR  ……........… 
RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia ..............…....... r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 
dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia” 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
713 z późn. zm.) oraz  art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 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 roku z późn. 
zm.), 

 
Rada Miejska Jasła uchwala co następuje: 

 
 

Rozdział 1.  
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 

„Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia”, uchwalonego Uchwałą Nr XX/157/2004 Rady 
Miejskiej Jasła z dnia 22 marca 2004 r. /tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3202/, 
zwaną dalej zmianą planu. 
 

2. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust. 1 obejmują teren o powierzchni 26,57 ha, oznaczony 
w obowiązującym planie symbolami M1, M2, M/U, MW/U, UC1, UC2, UC3, UC4, UP1, UP2, UZ, W ZP1, ZP2, 
ZP3, KGP/KZ5, KZ11, KL1, KD, w granicach obszarów określonych w załączniku graficznym do Uchwały 
Nr XXXIII/280/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 sierpnia 2020 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-
składowa – część północno-zachodnia”. 

 
§ 2. 1. Niniejsza zmiana planu składa się z ustaleń zawartych w treści uchwały, stanowiących część 

tekstową zmiany planu oraz części graficznej: załącznika nr 1 – rysunku w skali 1 : 2000, wykonanego na 
urzędowej kopii mapy zasadniczej, zarejestrowanej w zasobach Starosty Jasielskiego - Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle, stanowiącej integralną część uchwały. 
 

2. Załącznikami do uchwały nie stanowiącymi ustaleń zmiany planu są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu; 

2) załącznik nr 3 – dane przestrzenne aktu. 

 



Rozdział 2.  
Przepisy szczegółowe 

§ 3. W Uchwale Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część 
północno-zachodnia”, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w jej części tekstowej wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1. W § 4 ust. 4 pkt 1 po słowach „wysokość zabudowy” dodaje się przecinek i słowa „z zastrzeżeniem 

§ 12a” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 

„wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a: nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15,0 m;”.  
 

2. Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 
„§ 5a.  

1. Wyznacza się na rysunku planu – pod symbolem UZ-L – teren przeznaczony pod usługi ochrony zdrowia 
– lądowisko dla śmigłowców sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2. W wyznaczonym terenie dopuszcza się lokalizację: 
1) obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem podstawowym pod warunkiem spełnienia wymagań 

określonych w § 12a; 
2) dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych związanych z przeznaczeniem podstawowym; 
3) zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 
4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
2) teren zagospodarować jako jedną działkę budowlaną; 
3) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 45% powierzchni działki budowlanej; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,7; 
6) rzędna posadowienia powierzchni TLOF lądowiska naziemnego: 235,00 m n.p.m.; 
7) maksymalny wymiar powierzchni pola końcowego podejścia i startu wraz ze strefą bezpieczeństwa 

FATO/SA: 34x34 m, z tolerancją do 10%; 
8) wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a, nie może przekraczać 6 m; 
9) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0º – 45º, dopuszcza się inne formy dachów. 

4. Powiązania z układem zewnętrznym komunikacji: 
1) dojazd z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1; 
2) należy zapewnić co najmniej 3 miejsca postojowe w granicach terenu UZ-L. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) systemu zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 400, 250 i 200 mm zlokalizowanej w terenach 
sąsiednich; 

b) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń związanych z zaopatrzeniem 
w wodę; 

c) dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej o przekroju Ø 50 -160 mm oraz 
urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę; 

2) systemu odprowadzania ścieków: 
a) ustala się obowiązek odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejących kolektorów kanalizacji 

sanitarnej Ø 200 i Ø 800 zlokalizowanych w terenach sąsiednich; 
b) ścieki technologiczne należy poddawać wstępnemu oczyszczaniu w terenie ich powstania przed 

wprowadzeniem do kanalizacji; 
c) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 160 mm; 



d) dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych do czasu 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej; 

3) systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 
a) ustala się zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych 

systemem kanalizacji deszczowej do kolektorów deszczowych Ø 250 - Ø 800 zlokalizowanych wzdłuż 
drogi KL1; 

b) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni 
utwardzonych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji – z zastosowaniem osadników i separatorów 
substancji ropopochodnych; 

c) dopuszcza się możliwość powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów 
nieutwardzonych oraz dachów, pod warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu; 

d) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej; 
e) dopuszcza się budowę nowych sieci o przekroju nie mniejszym niż Ø 100 mm oraz urządzeń 

kanalizacji deszczowej; 
f) dopuszcza się retencję wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachowych  

w zamkniętych zbiornikach podziemnych lub naziemnych (zamkniętych lub otwartych); 
4) systemu gazowniczego: 

a) dopuszcza się zaopatrzenie zabudowy w gaz z istniejącego w terenie gazociągu niskiego ciśnienia 
dn63 PE; 

b) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejącego oraz budowę nowych gazociągów niskiego 
ciśnienia, o przekroju nie mniejszym niż Ø 32 mm, wraz z przyłączami; 

c) dla istniejących gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji zabudowy i dojazdów  należy zachować 
odległości zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w strefach kontrolowanych ustalonych dla tych 
gazociągów; 

d) dla projektowanych gazociągów należy uwzględnić strefy kontrolowane, w których obowiązują 
związane z nimi ograniczenia 

5) zaopatrzenia obszaru w ciepło: 
a) zaopatrzenie w ciepło przez zastosowanie jednej z dostępnych technik wykorzystywanych w jego 

wytwarzaniu z niskoemisyjnych źródeł, w tym: energii elektrycznej oraz paliw stałych, ciekłych 
i gazowych; 

b) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW; 
c) dopuszcza się możliwość dostarczania ciepła do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody z istniejącej 

sieci ciepłowniczej, ze źródeł znajdujących się w terenach sąsiednich; 
6) systemu elektroenergetycznego: 

a) ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej w terenie oraz w terenach 
sąsiednich sieci niskiego napięcia; 

b) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad: 
 – nowe stacje transformatorowe należy budować wyłącznie jako wnętrzowe; 
 – nową sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia należy wykonać wyłącznie jako kablową; 

c) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW; 
7) systemu telekomunikacyjnego: 

a) dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń 
teletechnicznych; 

b) nowe linie sieci telekomunikacyjnych należy prowadzić wyłącznie jako doziemne kablowe lub 
w kanalizacji teletechnicznej; 

c) w przypadku modernizacji, istniejące napowietrzne linie telekomunikacyjne należy wymieniać na linie 
kablowe; 

8) zasady gospodarki odpadami: gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem 
segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów 
niebezpiecznych.” 

 
3. W § 6 ust. 5 pkt 2 po słowach „Maksymalna wysokość zabudowy” dodaje się przecinek i słowa 

„z zastrzeżeniem § 12a” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 



„Maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a - nie więcej niż 14 m, a dla terenu UC1 – wg 
wymagań konserwatorskich.". 

 
4. W § 6a ust. 4 pkt 1 po słowach „wysokość zabudowy” dodaje się przecinek i słowa „z zastrzeżeniem 

§ 12a” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 

„wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a: nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne; dopuszcza się 
lokalizację akcentu plastycznego, dominanty wysokościowej; wysokość dominanty: nie więcej niż 18,0 m od 
poziomu jezdni ulicy Lwowskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem KGP/KZP;”. 

 
5. W § 6b ust. 4 pkt 1 po słowach „wysokość zabudowy” dodaje się przecinek i słowa „z zastrzeżeniem 

§ 12a” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 

„wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a: nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne;”. 
 
6. W § 7 ust. 3 pkt 2 po słowach „Maksymalna wysokość zabudowy” dodaje się przecinek i słowa 

„z zastrzeżeniem § 12a” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a – 2,5 kondygnacji, a dla budynków usługowych 
z dachem płaskim – 7,0 m,". 

 
7. W § 8 ust. 3 pkt 2 po słowach „Maksymalna wysokość zabudowy” dodaje się przecinek i słowa 

„z zastrzeżeniem § 12a –” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem § 12a – 2,5 kondygnacji,”. 
 

8. W § 9 ust. 2 po słowach „Dopuszcza się lokalizację pawilonów usługowych typu „parkowego”” dodaje się 
przecinek i słowa „z zastrzeżeniem § 12a,” i treść tego punktu otrzymuje brzmienie: 

„Dopuszcza się lokalizację pawilonów usługowych typu „parkowego”, z zastrzeżeniem § 12a, oraz 
komunikację i parkingi, na łącznej powierzchni nie większej niż 20% wyznaczonego terenu.”. 

 
9. Po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

„12a. 1. Wyznacza się strefę nalotów lądowiska dla śmigłowców sanitarnych oznaczoną na rysunku planu, 
składającą się z powierzchni podejścia/wznoszenia, powierzchni bocznych i powierzchni przejściowych, 
stanowiącą obszar przestrzeni powietrznej wolny od obiektów będących zagrożeniem dla śmigłowców. 

2. W strefie nalotów lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wysokość zabudowy (włącznie z kominami, 
elementami instalacji technologicznych i niezbędną infrastrukturą) oraz obiektów naturalnych (np. drzew, 
krzewów itp.) nie może przekroczyć wysokości wyznaczonych powierzchni ograniczających lądowiska podanych 
na rysunku planu w metrach nad poziomem morza. 

3. W strefie nalotów lądowiska dla śmigłowców sanitarnych należy zapewnić odpowiedni poziom 
izolacyjności akustycznej przegród pionowych i poziomych w planowanych obiektach.”. 

 
10.  W § 13 ust. 1 po słowach „Określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenów 

wyznaczonych pod zainwestowanie” dodaje się przecinek i słowa „z wyłączeniem terenu UZ-L” i treść tego 
ustępu otrzymuje brzmienie: 

„Określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenów wyznaczonych pod 
zainwestowanie, z wyłączeniem terenu UZ-L:”. 

 
11. W § 14 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem dodając po nim słowa „za wyjątkiem terenu 

UZ-L, dla którego stawkę procentową ustala się w wysokości 10%.” i treść tego paragrafu otrzymuje brzmienie: 

„Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się 
w wysokości 30%, z wyjątkiem terenu UZ-L, dla którego stawkę procentową ustala się w wysokości 10%.”. 

 



§ 4. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
22 marca 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru 
„Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia”, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 
zmienia się na rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Rozdział 3 
 Przepisy końcowe 

 
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

 
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
 
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 
 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

 

............................................................ 


