
UCHWAŁA NR 250/2017
EMYŚLU

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SANOCKA I”

18 2 5 samorządzie gminnym 

2017 20 27

2017 1073 późn. zm.), po stwierdzeniu, że 

narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Przemyśla uchwalonego Uchwałą Nr Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SANOCKA I”, 

uchwalonego Uchwałą Nr Przemyślu z

260 dalszej części 

uchwały „zmianą planu”.

2. powierzchni około 3,33 ha.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

załącznik Nr 1 stanowiący integralną część uchwały, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń sta

załącznik Nr 2 zwierający rozstrzygnięcia o

§ 2. której mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. Na rysunku planu, zmienia się:

przeznaczenie części terenu zabudowy usługo usługami oznaczony symbolem US4 

likwiduje się obszar o szczególnych ustaleniach oznaczony symbolem „E”,

dodaje się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z

zmienia się oznaczenie literowe obszarów o szczególnych ustaleniach na „A D”,

oznaczeniach informacyjnych dodaje się oznaczenia informacyjne dla terenów US4 i

oznaczenie granic stref ochrony konserwatorskiej „B” i „C” krajobrazowej, którą wyznacza pierścień 

wewnętrznej linii fortyfikacji Twierdzy Przemyśl,

oznaczenie granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Q1, Q10 i

położeniu w



złoża gazu ziemnego „Przemyśl” GZ 4610,

terenu górniczego „Przemyśl 1”, wyznaczonego decyzją Ministra Środowiska z
24.09.2015 4771

aglomeracji Przemyśl, zgodnie z hwałą Nr XLIV/904/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Województwa Podkarpackiego z

sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Przemyśl,

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 430 „Dolina Rzeki San”.

2.W treści uchwały zmienia się:

§ 2 1 1 otrzymuje brzmienie: „US1, US2, US3 i
usługowej sportu i rekreacji,”,

§ 2 1 4 dodaje się pkt brzmieniu: „MWo o
ograniczeniami,”,

§ 4 4 5 o brzmieniu: „Przy zagospodarowaniu terenów US4 i MWo należy 
uwzględnić położenie w

złoża gazu ziemnego „Przemyśl” GZ 4610,

terenu górniczego „Przemyśl 1”, wyznaczonego decyzją Ministra Środowiska z
24.09.2015 4771

aglomeracji Przemyśl, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/904/14 Sejmiku Wojewód
Województwa Podkarpackiego z

sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Przemyśl,

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 430 „Dolina Rzeki San”,

terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest średnie i

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

obszaru zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 

strefy ochrony konserwatorskiej „B” i „C” krajobrazowej, którą wyznacza pierścień wewnętrznej linii 
fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, wpisanej na podstawie decyzji w
do rejestru zabytków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z

709/705, dla których obowiązują ustalenia zawarte w
szczegółowych.”

§ 5:

1 4 otrzymuje brzmienie: „US4 o powierzchni 1,89 ha.”,

2 otrzymuje brzmienie: „Na terenach, o których mowa 1 ustala się zakaz lokalizowania 
zabudowy za wyjątkiem wyznaczonych obszarów o szczególnych ustaleniach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: „A”, „B”, „C” i „D”.”,

3 otrzymuje brzmienie: „W terenach US1 i
symbolami: „A”, „B”, „C” i „D” o szczególnych ustaleniach:”,

3 1 otrzymuje brzmienie: „zakazuje się podpiwniczeń zabudowy w obszarach „B”, „C” i „D”,”,

3 2 otrzymuje brzmienie: „nakazuje się w obszarach „B”, „C” i „D” lokalizowanie 
poziomu pierwszej kondygnacji naziemnej zabudowy na poziomie rzędnej terenowej nie
niż 200,0 m. n. p. m.,”,



3 skreśla się pkt 6,

4 po słowach „o których mowa w 1” dodaje „pkt 1, 2 i 3”,

4 skreśla się pkt 9,

5 po słowach „o których mowa w 1” dodaje „pkt 1, 2 i 3”,

6 1 otrzymuje brzmienie: „z drogi publicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW ora

MWo,”,

dodaje się ust. 9, który otrzymuje brzmienie: "Dla terenu US4 ustala się następujące wymagania:

dopuszcza się lokalizację:

boisk do gier zespołowych, kortów tenisowych, placów zabaw, sezonowych lodowisk odkrytych, 

urządzeń z zakresu obsługi turystycznej, terenowych urządzeń sportowych wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz parkingów naziemnych utwardzonych z powierzchnią biologicznie czynną dla ich 

obsługi o większej niż 30% powierzchni terenu,

obiektów małej architektury,

ciągów pieszo ścieżek rowerowych,

powierzchnią biologicznie czynną o

większej niż 20% powierzchni terenu, bilansowanych dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

Po § 8 dodaje się „§ 8a”, który otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza sie teren zabudowy mieszkaniowej 

ograniczeniami, który należy zagospodarować jako jedną działkę inwestycyjną, 

2. którym mowa w 1, dopuszcza się lokalizację:

obiektów małej architektury,

ciągów pieszo ścieżek rowerowych,

parkingów naziemnych.

4. którym mowa w ust.1 ustala się następujące wymagania:

odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren infrastruktury 

technicznej obsługi komunikacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem KP,

minimalna intensywność zabudowy terenu 0,2,

maksymalna intensywność zabudowy terenu 1,5,

udział terenów zabudowanych więcej niż 40% 

mniej niż 25% powierzchni terenu,

zakazuje się podpiwniczeń zabudowy,

nakazuje się lokalizowanie poziomu pierwszej kondygnacji naziemnej zabudowy na poziomie rzędnej 

niż 200,0 m. n.p.m.,

wysokość zabudowy do 18,0m od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższej części 

dopuszcza się dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30
0

45
0
,

wystrój elewac zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych lub imitacji 

tych materiałów.



5. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

dopuszcza się dostępność komunikacyjną do terenu oznaczonego symbolem US4 poprzez teren MWo,

miejsca do parkowania należy realizować jako miejsca postojowe naziemne, utwardzone, w

powierzchnią biologicznie czynną, w ilości 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszk

odwiedzających gości,

dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania naziemnych w

6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 

W § 20 1 otrzymuje brzmienie: „30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami US4, 

MWo”,

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i

życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Przemyślu












