
 

 
UCHWAŁA NR  .................... 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia .......................... roku 

 

w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.),  

Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, 
przyjętego Uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 roku zmienioną Uchwałą Nr 
LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r., Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 
20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr L/495/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 
LXX/725/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2018 r. i Uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej Jasła z 
dnia 15 kwietnia 2019 r. 

§ 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła obejmuje obszar 
określony w Uchwale Nr LXXII/741/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
 

1) Zał. nr 1 – tekst (ujednolicony) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Jasła 

2) Zał. nr 2 – Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego – rys. w skali 1:10 000 

3) Zał. nr 3 – Uwarunkowania: warunki przyrodnicze – rys. w skali 1:10 000 

4) Zał. nr 4 – Uwarunkowania: warunki gruntowo – wodne – rys. w skali 1:10 000 

5) Zał. nr 5 – Uwarunkowania i kierunki: tereny zieleni urządzonej i naturalnej – rys. w skali 1:10 000 

6) Zał. nr 6 – Uwarunkowania i kierunki: dziedzictwo kulturowe – rys. w skali 1:10 000 

7) Zał. nr 7 – Uwarunkowania i kierunki: układ komunikacyjny – rys. w skali 1:10 000 

8) Zał. nr 8 – Uwarunkowania i kierunki: infrastruktura techniczna – rys. w skali 1:10 000, 

9) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Jasła 


