
 projekt 

 

 

Uchwała nr   ……   

Rady Gminy w Cisnej  

z dnia  …………… 

 
w  sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowani a Przestrzennego  

WETLINA 1/2005 w gminie Cisna 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2013r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i  zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2012 r., poz.647 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że nie 
narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisna 
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr XXII/238/2001 z dnia 7 lutego 2001r. 

 
Rada Gminy w Cisnej 
uchwala, co nast ępuje 

 
§ 1 

 
1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WETLINA 1/2005  

w gminie Cisna uchwalonego uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007 
roku (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 43 poz.1161 z dnia 28 maja 2007 roku) wraz 
z późniejszą zmianą, zwaną dalej zmianą planu. 

 
§ 2 

1. Zmiana planu obejmuje: 
1) na rysunku planu zmienia się przeznaczenie terenu zabudowy usługowej – usługi publiczne 

oznaczone symbolem UP1 na teren zabudowy usług – usługi turystyczne, oznaczone symbolem 
UT 5; 

2)  w treści uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
a) w rozdziale II, § 7, w ust. 2, skreśla się pkt 2 i pkt 3 lit a; 
b) w rozdziale II, § 8, skreśla się ust. 1 oraz po ust. 8, dopisuje się ust. 8a o brzmieniu: 

 
 

„8a. Wyznacza się teren zabudowy usług – usługi turystyczne , oznaczony na rysunku planu 
symbolem UT5, z przeznaczeniem pod hotele, motele, schroniska turystyczne, pensjonaty, pola 
biwakowe, pola campingowe itp. 

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 8a dopuszcza się lokalizacje: 
a) handlu oraz usług związanych z obsługą turystyki, jako lokali w budynkach usług 

turystycznych lub w odrębnych budynkach; 
b) budynków rekreacji indywidualnej w odrębnych budynkach; 
c) budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w odrębnych budynkach lub w budynkach 

usługowych, przy czym dla funkcji mieszkaniowej w budynkach usługowych przeznacza się 
nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku;  

d) garaży wolnostojących lub wbudowanych w kubaturę obiektów oraz budynków 
gospodarczych, wiat i altan; 

e) zieleni urządzonej, małej architektury, urządzeń sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych 
(np. baseny kąpielowe, korty, boiska do gier, itp.); 

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
g) dróg wewnętrznych dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych. 
 

2) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu, dostępność do dróg publicznych: 
a) bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej KD-Z; 
b) poprzez istniejącą drogę wewnętrzną dojazdową KDW1 włączoną do drogi publicznej KD-Z;  
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c) poprzez projektowane drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne nie wyznaczone na 
rysunku planu o minimalnej szerokości 5m, posiadające dostęp do dróg publicznych. 

 
3) Zasady oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków sytuowanych w pierwszej linii 
zabudowy: 
– od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi zbiorczej KD-Z – 12m; 
– od drogi wewnętrznej KDW1– 5m; 
– od dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych nie wyznaczonych na rysunku planu - 

4m; 
– od zewnętrznej krawędzi skarpy brzegowej potoku – 15m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 15%; 
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01; 
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 75% powierzchni działki budowlanej; 
f)  w przypadku podziału terenu, wielkość działki budowlanej: 

−−−− dla zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 0,20ha;  
−−−− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej nie mniejsza niż 

0,10ha; 
g) lokalizacja ogrodzeń frontowych działek budowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niż 2,0 m  
w  głąb działki budowlanej w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku 
konieczności ominięcia istniejących przeszkód (drzew, urządzeń infrastruktury technicznej 
itp.); 

h) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z zastosowaniem przęseł z elementów 
prefabrykowanych, ogrodzenia należy projektować z zastosowaniem drewna i detalu 
nawiązującego do wystroju elewacji; 

i) dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, że 
maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie 0,5 m² oraz ich łączna 
powierzchnia nie zajmie więcej niż 1% powierzchni elewacji budynku, na którym są 
zlokalizowane oraz dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych na ogrodzeniach pod 
warunkiem, że ich maksymalna łączna powierzchnia wyniesie nie więcej niż 0,5 m² dla 
jednego lokalu użytkowego; 

j) przy nasadzaniu drzew i krzewów należy używać gatunków rodzimych, np. głóg 
jednoszyjkowy, dzika róża, dereń, kalina koralowa, jarząb pospolity; 

k) dla handlu, usług i innej zabudowy dopuszczonej planem należy zapewnić miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych w obrębie wyznaczonego terenu w ilości określonej w § 7 ust. 
3, pkt 5; 

l) dla celów ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny maksymalny poziom hałasu, jak 
dla zabudowy mieszkaniowej. 

 
4) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę: zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej w40 PE opartej 
o lokalne źródła poboru wody; 

b) odprowadzanie ścieków: odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do oczyszczalni 
ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 PCV i ks200 PCV; 

c) odprowadzanie wód opadowych: odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez 
infiltrację powierzchniową w granicach działek, odprowadzenie wód opadowych z placów 
postojowych i ciągów jezdnych poprzez urządzenia oczyszczające do odbiornika tj. gruntu 
lub cieków wodnych; 

d) elektroenergetyka: zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci napowietrznej niskiego lub 
średniego napięcia 15kV, poprzez sieć kablową lub napowietrzną niskiego napięcia; 

e) zaopatrzenie w ciepło: zaopatrzenie z indywidualnych i lokalnych źródeł na bazie rozwiązań 
pozwalających minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się 
indywidualne systemy pozyskiwania energii, takich jak: energia słoneczna, energia 
wytworzona przez pompy ciepła itd., przy czym zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych; 

f) zaopatrzenie w gaz: indywidualne zaopatrzenie w gaz dla celów gospodarczych i grzewczych 
na bazie gazu płynnego, dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz płynny; 

g) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej: poprzez rozbudowę istniejącej lub budowę sieci 
kanalizacji teletechnicznej; 
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h) gospodarka odpadami: gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie zasadami przyjętymi na 
terenie gminy Cisna.  

5) Standardy kształtowania zabudowy: 
a) budynki o rzucie opartym na prostokącie lub złożonych z takich form; 
b) wysokość budynków usługowych i usługowo-mieszkalnych maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż do 12,0 m do kalenicy od strony 
przystokowej budynku,  

c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż do 10,0 m do 
kalenicy od strony przystokowej budynku; 

d) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, wiat, altan 1 kondygnacja nadziemna, lecz 
nie więcej niż 6,0 m do kalenicy od strony przystokowej budynku; 

e) dopuszcza się funkcję usługową w kondygnacji podziemnej budynku; 
f) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku usługowego 30m, budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego i rekreacji indywidualnej 15m; 
g) maksymalna kubatura brutto budynku: usługowego – 4500m3, mieszkalnego 

jednorodzinnego, rekreacji indywidualnej – 1500m3, garażowego, gospodarczego – 200m3; 
h) dachy dwu- cztero- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35o-55o, za wyjątkiem zadaszeń 

nad tarasami, balkonami, schodami zewnętrznymi, gankami, wiatrołapami; 
i) dachy z główną kalenicą równolegle do dłuższego boku budynku, z możliwością doświetlenia 

poddasza przez np. szczyty, lukarny, okna połaciowe; 
j) zakazuje się stosowania dachów kopertowych i mansardowych; 
k) pokrycia dachowe: blacha, dachówka, blachodachówka, gont lub materiały imitujące ich 

formę i kolor; 
l) elewacje wykończać naturalnymi materiałami np. drewno, kamień; 
m) kolorystyka pokryć dachowych: ciemnobrązowa, ciemnoczerwona, ciemnozielona, grafitowa; 
n) kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyką dachu”. 

 
6) Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 121-81/5 o funkcji 

osady otwartej”. 
 
c) w § 19 po literze b wprowadza się literę c o brzmieniu: 

„ c) przeznaczonych pod zabudowę usługową – usługi turystyczne, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem UT5 – w wysokości 1%”. 

 
 

§ 3 

1. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik graficzny nr 1 – Rysunek zmiany planu w skali 1:2000 stanowiący integralną część 

uchwały; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasady ich finansowania, które należą do zadań własnych gminy. 

 

 

§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna. 
 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 


