
PROJEKT  

do wyłożenia do publicznego wglądu luty/marzec 2023 r. 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia …………………. 2023 roku 
 

w sprawie uchwalenia zmiany 

nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” - 

część „A” 

 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 40) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn.zm.), po stwierdzeniu, zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-

Zdrój, uchwalonego uchwałą nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 

października 2012 r., z późn. zm. 

 
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 

1/2014” - część „A”, uchwalonego Uchwałą nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 
dnia 18maja 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 26 czerwca 

2018 r. poz. 2936., zwaną dalej „zmianą Planu”. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik nr 1.1 – stanowiący integralną część uchwały: część graficzna zmiany Planu, w skali 

1:1000; 
2) Załącznik nr 1.2 – stanowiący integralną część uchwały: kopia fragmentu części graficznej planu w 

skali 1:2000, ze wskazaniem granic obszaru objętego zmianą Planu;  

3) Załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie Planu, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania; 

4) Załącznik nr 3 – dane przestrzenne. 

§ 2. 

Wprowadza się następujące zmiany części graficznej planu, o którym mowa § 1 ust. 2. w granicach 

zmiany wskazanej na załączniku nr 1.1: fragment terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej oznaczony symbolem 25.MN przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone symbolami 1MNW, 2MNW, 3MNW i 4MNW oraz na teren 

komunikacji drogi publicznej oznaczony symbolem 1KD. 

§ 3. 

Wprowadza się następujące zmiany w treści uchwały, o której mowa § 1 ust.1:  

1) w § 6: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) MN, MNW- tereny zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej”; 

b) po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:  

„25) KD – teren komunikacji drogowej publicznej.”;   



2) w § 10 wyrazy: „na rysunku planu symbolami KDGp, KDZ, KDL, KDD” zastępuje się wyrazami: 

„w części graficznej planu symbolami KDGp, KDZ, KDL, KDD, KD”; 

3) w § 13 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: 

 „a) w terenach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej MN, MNW: 1500 m2,”; 

4) Po § 14 ust. 1.dodaje się§ 14a w brzmieniu:  

„14a 1.Wyznacza się tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone symbolami od 

1MNW do 4MNW z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą 

2.Dla wyznaczonych w ust. 1 terenów dopuszcza się poza przeznaczeniem podstawowym 

lokalizację: 

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

2)  dojazdów, przejść pieszych oraz parkingów; 

3) zieleni urządzonej 

2. Dla wyznaczonych w ust. 1 terenów ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy: 

4) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków według oznaczeń na 

części graficznej planu;  

5) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 0,9; 

6) minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,05; 

7) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 

30% działki budowlanej; 

8) na działkach zabudowanych, na których w stanie istniejącym ustalony planem wskaźnik jest 

wyższy, dopuszcza się możliwość nadbudowy lub odbudowy istniejących budynków bez 

zmniejszenia istniejącego wskaźnika powierzchni zabudowy; 

9) udział terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 55% powierzchni działki 

budowlanej; 

10) na działkach zabudowanych, na których ustalony planem wskaźnik jest wyższy niż w stanie 

istniejącym, dopuszcza się możliwość nadbudowy lub odbudowy istniejących budynków bez 

zmniejszenia powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego; 

11) maksymalna wysokość dla: 

a) budynków o dachu stromym – nie więcej niż 11 m, 

b) budynków o dachu płaskim – nie więcej niż 8 m, 

12) liczba kondygnacji budynków nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych 

13) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 25º do 

45º; 

14) dopuszcza się, aby część budynku posiadała dach płaski pod warunkiem, iż powierzchnia 

przykrycia budynku dachem płaskim nie przekroczyły 40% powierzchni zabudowy budynku,  

15) na dachach płaskich dopuszcza się realizację tarasów, parkingów oraz terenów 

biologicznie czynnych, 

16)  w dachach stromych dopuszcza się lukarny lub okna połaciowe, 

17)  zakaz stosowania ścian w kolorach jaskrawych (np. intensywnie żółtych, zielonych, 

fioletowych, niebieskich) 

18) minimalna liczba miejsc do parkowania uwzględniającą miejsca na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową na działkach położonych w terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o symbolach 1MNW, 2MNW, 3MNW i 4MNW: 

2 miejsca na lokal mieszkalny; 

3. Dla wyznaczonego w ust. 1 terenu ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi 

komunikacyjnej: 



1) dojazd z terenu komunikacji drogowej publicznej oznaczonej symbolem 1KD oraz dojazdów 

niewydzielonych; 

2) minimalna liczba miejsc do parkowania uwzględniającą miejsca na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową na działkach położonych w terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o symbolach 1MNW, 2MNW, 3MNW i 4MNW: 

2 miejsca na lokal mieszkalny; 

4. Tereny, dla których plan ustala nowe przeznaczenie, utrzymuje się w dotychczasowym 

użytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. 

5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasad kształtowania 

krajobrazu zgodnie z rozdziałem 2 niniejszej uchwały. 

6. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej zgodnie z rozdziałem 4 niniejszej uchwały. 

5) w §33 po ust.1 pkt 1 lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:  

„e) 1KD – teren komunikacji drogowej publicznej;”; 

6) w §33 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

 „4a) teren komunikacji drogowej publicznej KD – 10 m; poszerzenia w rejonach skrzyżowań i 

na łukach dróg oraz przewężenia (według istniejącego zagospodarowania) zgodnie z częścią 

graficzną planu;”; 

7) w §33 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 „5. W terenie komunikacji drogowej publicznej KD dopuszcza się realizację:  

1) pasów postojowych;  

2) zatok parkingowych dla samochodów; 

3)  zjazdów do terenów zainwestowania.”; 

8)  po § 35 dodaje się § 35a. w brzmieniu:  

„35a. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla 

terenów MNW (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej) i 1% dla terenu 

KD (teren komunikacji drogowej publicznej).”. 

 

 

§ 4. 

Pozostałe ustalenia miejscowego planu, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyrażone w części tekstowej i w 

części graficznej planu, pozostają bez zmian. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Iwoniczu-Zdroju 


