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Rady Miasta Sanoka
zdnla 29 listopada2011

r.

u sprawie uchwalenia miejsconęo planu zagospodarowania przestrzennego
,rSzczudliki -I" terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka miasta §anoka
Napodstarvieart. 18ust.2pkt5 ustar,vy zdniaBtnarca 1990r, osarnorząĄziegminnym fi.t.Dz.
U. Nr I42 zżOal t., poz. l59l zpóźniejszymi zmiananrl) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dńa ż7 marca
2003 r. o planowaniu i ząospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 7I7 z pozniejsąłni

zmianami),wzwiązkuzart.4ust.2ustawyzdnia25czenvca2O10r.ozmianieustawyoplanowaniu
i ząospodarowaniu przestrzennym. ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronię

zabytkow i opiece nń zabytkanti (Dz. U. z2O1a r. Nr 130, poz. 87I), po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kięrunków zagospodarorrania przestrzennego miasta Sanoką
uchwalonego uchwałą Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka zdnia ż9 czerwc,a 1999 r., zrrrienioną
uchwałą Nr LV/417l10 Rady Miasta Sanoka z dnia l8 lutego 2010 r. i uchwałą Nr XVIV15I/1lRady
Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 20Ll r.

Rada Miasta Sanoka,
uchwala co następuje:

Rozdziałl
Przepisy ogólne
§1

1. Uchwala się Miejscowy Plan

2.

Zagospodarowania Przestrzennego teręnu położonego
w Dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka, o nazwię ,,Szczudliki - [", zrłany dalej ,,planem".

Załącnikami do uchwĄ są:
1) zĘcznlk nr l - rysunek planu w skali l: 1000, stanowiący integraĘ częśćustaleń

2)

planu,

2-

z

o

z-ałrynlk nr
rozstrzygnięcie
sposobie realizacji inwestycji
zakręsu
infrastruktury technicznej, które naleządo zńań własnych gminy oraz zasńach ich
finansowanią zgodnie z przepisalni o finansach publiczrych.
3. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni około 2,28 ha, położony w Sanoku w dzielnicy
Dąbrówka, po wschodniej stronie ulicy Mańi Konopnickiej, pomiędzy terenami zabudowy,
mieszkaniowej od zachada i północy, ulicą Szcntdliki od wschodu
Zbiorcrątypu,,Z" d południa.

-

l,-

i

projektowaną ul.

1. Ustaleniami obowiązującymi na

§2

rysunku planu są następujące oznaczęnia gra{tczne,. grańce
obszaru objętego planerą linie rozgranicająęę tereny o różnyrn przśzna§zeniu lub różnych
zasadach zagospodarowanią symbole c1&owoJiterowe określające funkcję terenów o
tóźnym przęzna§zęniu lub o różnych zasańałh zagospodarowania, nieprzekraczalne linie
zabudowy, granice stre$ ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.

2. Wplanie ustala się:
1) ptzęmaczęnie terenu oma§zonęgo na rysunku planu
1,,7 4 hą pod zabudowę mieszkaniowa j ednoro dzinną

2)

3)
4)

symbolem

ptz&zna§zenie terenu ozlńEzonego na rysunku planu symbolem
pod drogę wewnętrzną;

0,45

Ę

MN, o powierzchni

KDIV, o powierzchni

przęznaczęnie terenu oznaczonęgo na rysunku płanu symbolem KP-J, o powierzchni
0,09 hą pod cĘ pieszo-jezdny;

przentaczeńe terenu om)aczonego na rysunku planu symbolem Kx, o powierzchni
0,005 Ę pod cią pieszy.
§3

1.

Ilekroć w treści uchwaĘ jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej - nalezy prz.eztn rozutnieć linię rozgrarriczająpątereny o różnych
funkcjach bądz różnych zasadach zagospodarowania;
2) ńeprzel<raczalnej linii zńudowy - naleźy przezto rozumieć, linię w której moźe być
usltuowana ścianafrontowa budynku bezprawa jej przrlłaszańa w kięrunku linii
rozgnńczająpej terenu lub drogi (ulicy), nie dotyczy to elementów architektonicznych
takich jak: balkon, gzyms, okap dachu, zadaszenie nad wejściemdo budynków, taras,
podesĘ podjań dla osób niepełnosprawnych, schody wejściowe oraz inne detale wystroju
architęktonicznęgo.

y
W granicach całego obszaru objętego planem: dopuszcza się:
1) budowę przyłączy,urządzeń, obiektów i sięci infrastrukturytechnicznej niezbędnych do
obsługi terenu objętego planem, jeżeli nie kolidują z innyrni ustąleniami planu;
2) remorrty, przebudowę i rozbudowę istnięjąpych sieci i urządzełłinfrastrukfury technicznej;
3) skablowanie napowietrzrrych linii elektroenergetycznych;
4) wydzielenię działek o pow. do 0,02 ha dla patrzeb realuałji stacji transformatorowych lub
innych wząńzen i obiektów związanychzre,alizacjąinfrastru]<tury technicznej;
5} zmianę kształU i wielkościdziałek w dostosowaniu do ich pr:,aznaczęnia i zasad ich
kształiowania ustalonych planem.
ż, Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się w dotychcza§olvym
użytkowaniu, bez możliwościich zabudowy budynkami lub budowlami o charakterzę
tyrnczasowyrą jeżeli nie ą:zwią4arre z talizasją ząospodarowania zgodnego z ustaleniami
1.

3.

4

.

planu.

Ustala się

strĄ

oohrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w zasięgu ozl7alzaflym

na rysunku planu. W strefie ochrony konserwatorskiej obowiąąuje ochrona

zabytkow
archeologicznycŁ a sposób zagospodarowania i warunki zabudowy określa się jak dla terenów
MN4 i KD\I/l,
ZakaaĄ e się r eńizacji o gr o dzeń z pr efabryl<ańw b etonowych.

-ż-

5.

Nakazuje się lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
niezbędnyclr do obsługi zabudowy w liniach rozgraniczających dróg lub pomiędzy liniami
rozgrantczającymi dróg, a liniami zabudowy, w przypadku braku mozliwości takiej realizacji,
dopuszcza się przebieg tych sieci poprzęz inne tereny .uq|znaczonę w planie.

Rozdział II
Przepisy szczegółowe
§5
I. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonę na rysunku planu

MNlo pow. 0,07 ha, MN2 o pow. 0,25 ha, MN3 o pow. 0,24 ha, MN4
MN5 o pow. 0,1 8 ha, oraz usta|a się zasady i warunki zagospodarowania
symbolami:

o pow. 1,00,
i zabudowy

wymienionych terenów:

1) zakazuje

a)
b)

się:

podpiwniczaniabudynków;
zabudowy , zadrzewtania oraz urządzania składów i magarynow na terenach połozonych
w strefie kontrolowanej lub strefie technicznej od sieci gazowej średniego ciśnienia;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację budynków gospodarczych, gospodarczo-garażowych, garaży, miejsc
postojowych, wiat, altan, przydomowych oranżer7i, zieleni urządzonej, obiektów małej
architektury, ,,oczek wodnych", tarasów (w łm tarasów zadaszonych), podjazdów dla
osób niepełnoprawnych, oraz sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
b) lokalizację zabudowy w odległości1,5 m od granicy działki sąsiedniej w terenach MN2;
c) remonty, przebudowy, nadbudowy istniejącej zabudowy w terenach MN1 - MN3, pod
warunkiem zachowania parametrów określonych § 5 ust. l pkt 3;
d) wydzielenie dojazdów do działek w terenach MN2, bez tch wyznaczania na rysuŃu planu,
o minimalnej szerokości 4,5 m;
3) parametry i wskaźniki kształtrwania zabudow oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalnalinia zabudowy dla nowych orazrozbudowywanych budynków:
- od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej KDWl: 6 m;
- od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego KP-JI: 1,5 m;
b) maksyma|na powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- w terenach MN l - MN3: 50 % powierzchni dziŃki budowlanej;
- w terenach MN4 - MN5: ż5 oń powierzchni działki budowlanej;
c) minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych:
- w terenach MN1- MN3: 35 oń powierzchni działki budowlanej;
- w terenach MN4 - MN5: 60% powierzchni dziŃki budowlanej;
d) maksymalna wysokość:
- budynków mieszkalnych: 9,5 m od poziomu terenu do głównej kalenicy;
- innych budynków i wiat: 6,0 m od poziomu tęręnu do kalenicy;
e) geometria dachów nowej zabudowy, obiektów nadbudowanych lub zmiana geometrii
dachu budynków zlokalizowanych w pielwszej linii zabudolvy od ul. Szczudliki:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci

-

dachowych 30o- 45o;

kalenice budynków sytuowane równolegle lub
połozeniu do ul. Szczudliki;
-

)-

w

zbliżonym do równoległego

§

geometria dachów nowej zabudowy, obiektow nadbudowanych lub zmiana geometrii
dachu budynków zlokalizowanych poza pierwszą lińą zabudowy od ul. Szczudliki:
dopuszcza się kształtowanie dachów budynków o zró:żrricowanych forrnach i kąfach
nachylenia połaci dachowych;
g) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę" powstałej w wtrmiku
nowych padzińów geodezyjnych w terenach MN1-MN3 ńę możę być mniejsza ńż 0,05
ha;

h) szczególne zasady i warunki scalania i podziału działek budowlanych w terenach MN4
i MNS:
- minimalna powierzchnia dzińl<J, ptzęzfiaczanej pod zabudowę, powstałej w wyliku

-

nowych podziałów geodezyjnych: 0,09 ha;

minimalna szerokośćfrontu działki przęmaczotej pod zabudowę mieszkaniową
powstałej w wyniku nowych podziaŁów geodezyjnych:24 m;

- Ę

i)

j)
4)

położeniagrarric nowo wydzielanych dzińęk w stosunku do pasa drogowego
powinien być zblizony do 90" (z tolerancją do 5");
miejsca posĘowe: w granicach ka,żdej działki należy urądzić co najmniej 2 miejsca
postojowe;

pokrycie dachu: w kolorze nafuralnej ceramiki, bordowe, brą4owe lub w odcieniach
szarości;

dostępnośćkomunikacyjna:
a) terenów MNl i MN3: z drogi wewnętrzrej
pieszego Kx l;

KDWI, z cirya pieszo-jezdnego KP-J1 i ciągu

b) terenów MN2: z drogi wewnętrarej KDWl i ciągu pieszo-jezdnego KP-JI;
c) terenów MN4 i MN5: z drogi wewnęrznej KD1M1;
5) zasady obsfugi terenu oraz modernizacji rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej
a) zaopatrr,enie w energię elektryczną:
zasllanię w energię elel<tryczną budowli

w

zakresie

:

-

b)

i

budynków lokalizowanych w granicach
planu ręalŁowane bę.dzie wprzęz system linii kablowych średniego(15KV)
i niskiego napięcia (nn), sieć rozdzielczą kablową i stacje transformatorowe
(lokalizowane jako obiekly wolnostojące z vłydzieleniem samodzielnych działek lub
jaka ur ządzenia wbudowanę w budynki)

;

dopuszcza się możliwośćkorzystania z indyrvidualnych bćńeł energii elektrycznej,

jeżeli że nie pogorszą one stanu środowiska;
zaspafrrenie w gaz ziemny:

- z rozbudowanej

miejskiej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia DN 65 do
DN 200 w układzię pieŃcieniowo - rozdnęlcąłn wzdfuź istniejąpych dróg
publicznych, wewnętranych i cĘów pieszo-jezdnych;
c) zaopatrz.enie w wodę: z wodociągu miejskiego, w nawiązaniu do fuŃcjonujących na
obszarze objętym planem i poza nim sieci rozdzielczych o średnicach O40 do O90 lub
sfudni (realizowanych w oparciu o rozv,łąjzarlia indywidualne lub grupowe), przy czym
istrriejące sieci dostosowac należy do nowych warunków pracy'
d) ogrzewanie: indl,widualnę źródłaciela z za§to§o\ilaniem ekologiczttych nośników energii"
wykorzysfujących np. olej opałowy, energię elektryczną paliwo gazowe, odnawialne
źr&la energii (rn.in. kolektory słoneczne i pompy ciepła} lub innę paliwa nie pogarszające
stanu środowiska;
e) odprowadarię i unieszkodliwienie ścieków: przez istniejące lub projektowane przyłącza

f)

kanalizacji sanitarnej o średnicy wynoszącej co najmniej g160, w nawią7aniu do
funkcjonującej lub rozbudowywanej miejskiej sieci kanalizacji sanitamej zbiorczej
o średnicy gzaa, z odpnowadzeniem ścieków na miejskąoczyszczalnięścieków;
odprowadzanie wód opadowych:

-

teręnów df€ - po podczyszczęnia do odbiorników lokalnych lub do tanlnlizasji
deszczowej.
z terenów MN - docęlowo do miejskiej kanalizacji deszczowej, do c"ąsu wykonania
sieci miejskiej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do grunfu na terenie
własnej dzińki, w sposób nie powodujący szkód na działkaęh są5iednich oraz
zaaieczyszczenia wód i gleb;
g) gromadzenie i usuwanie odpadów komurralnych: na zasadach przyję§ch w mimcie,
h) w zakresie telekomunikacji: nalezy zapewnić obsługę teręnu paptzęz rozbudowę isbiejącej
lub budowę nowej sieci teletechnicznej, oraz budowę niezbędnej infrastrukfury

z

-

telękomunikacyjnej;
dopuszczalne poziomy hałasu w środowiskudla terenów MNI-MNS: maksymalny poziom
hałasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2, Wynasza się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu synbolami: KDW1 o pow.
a,45 l:r-, KP-JI o pow. 0,09 ha i Kxl o pow. 0,005 ha onz ustala się następujące zasńy i warunki
zagospodarowania i zabudowyterenów KDWI, KP-JI i Kxl:
1) podstawowe parametry drogi wewnętrznej KDW, ciąów pieszo-jezdnych KPJ ciągu

6}

i

pieszego Kxl:

a)
b)
c)
d)
e)

2\
3)
4}

0

KDWl w liniach rozgrantczających: 8 m;
szerokośc ciągu pieszo-jezdnego KP-JI w liniach rozgrańczających: 5 m;
szerokośó ciągu pieszego Kxl w liniach rozgnńczających: 3m;
chodnik w cĘu drogi KDWl: jednostronny;
szerokość drogi

odwodnienie drogi

KDWl: skanalizowane,

oświ*lenie uliczne: jednostronne;
należy uwzględnic uwarunkowania qnikającę z występowania uzbĄenia technicznego
w liniach rozgraniczających drogi KDWL, araz ciągu pieszo-jezdnago KP-JI a w przypadku
kolizJiustala się przebudowę i przystosowanie do nowych warunków pracy.
powĘzania komunikacyjne:
a) połączenie drogi KDWl (ul. Szczudliki) z drogą publiczną lokalną znajdującą się poza
tefenem opracowania planu (z ul. Konopnickiej);
b) połąszenie ciągu pieszo-jezdnego KP-J 1, z drogą wewn$rzrąKDwl.
ogrodzenia działek należy sl,fuowaó w liniach rozgralriczają§ych drogi KDlill, o jednakowej
wysokości w ciągu ogrodzeń sąsiednich.

RozdzińlII
Przepisy końcowe

§6

Ustala się jednorazową opłaĘ od wzrosfu wartościnieruchomości, w prąpadku jej zbycia dla terenów
objętych planem w wysokości3}%.

-J-

§7
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§8

Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Podkarpackiego.

Przewodnicvący
Rady

W:r% _

JanQfteije{icz
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Zalącznik Nr 2 do UchwaĘ Nr XVIII/164/11
Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 201lr.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Miasta Sanoka z dnia 29listopada 20ll r. doĘczące sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które na|eżą do zadań wlasnych gminy oraz zasad,ach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia ż'1 marca ż0O3r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U, Nr 80, poz, 7I7 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,,Szczudliki -I" terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka
miasta Sanoka inwesĘcji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
oraz zasady finansowania wymienionych w planie inwesĘcji, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

z zakręsu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, wynikające z ustaleń planu, tj.: przebudowa ul. Szczudliki i istniejącego ciągu pieszojezdnego (oznaczonego w planie symbolem KP-Jl), oraz budowa oświetlenia, rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej finansowane będą z budźetu gminy, śrorlkłlivi lrrnrirrsl5,
Inwestycje

z*lynętl,envclr

o

i

flund*sry pr}§*tnyt-:lr.

pozyskanie środków prowadzone będą zgodnie
iprocedurami w nawiąaniu do bieżących funduszy oraz programów.
Starania

z

obowiązującymi przepisami

Przewodniczągy

