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Uchwała Nr *Y/|4O/?po0 
Rady Gminy w {Świlczy 
Z dnia 

Z sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Gminy Świlcza 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15. 
poz. 139 z późn. zm.) 

Rada Gminy wSwilczy 
Uchwala co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§1 

1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznaczone 
numerami: 
1) we wsi Bratkowice: 
2) we wsi Woliczka: 
3) we wsi Błędowa Zgłobieńska: 
4) we wsi Bzianka: 
5) we wsi Przybyszówka: 
6) we wsi Mrowia: 
7) we wsi Trzciana: 
8) we wsi Dąbrowa: 
9) we wsi Rudna Wielka: 
10) we wsi Świlcza: 

planami. 

od Nr 1/99 do Nr 12/99, 
od Nr 13/99 do Nr 25/99, 
od Nr 26/99 do Nr 30/99, 
od Nr 31/99 do Nr 34/99 i Nr 36/99, 
od Nr 39/99 do Nr 42/99, 
od Nr 43/99 do Nr 45/99, 
od Nr 48/99 do Nr 56/99, 
od Nr 57/99 do Nr 64/99, 
od Nr 66/99 do Nr 68/99 i Nr 70/99, 
od Nr 71/99, Nr 74/99 do Nr 77/99 i 
od Nr 81/99 do Nr 84/99, zwane dalej 

2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Świlcza uchwalonego uchwalą nr XXII/52/82 Gminnej 
Rady narodowej w Świlczy z dnia 22.04.1982 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
WRN Nr 5/82, poz.28 z dnia 5.08.1982 r . , z późn. zm. ' ' 

3. Załącznikami Nr: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32, 
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53 do niniejszej uchwały są 
rysunki planów na mapach w skali 1:1000 i 1:2000, które obowiązują w zakresie 
oznaczeń na nich występujących 



§2 

1. Przedmiot i zakres ustaleń planów obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub o różnych zasadach zagospodarowania, 
2) linie rozgraniczające dróg oraz linie zabudowy, 
3) zasady zagospodarowania, 
4) zasady kształtowania zabudowy, 
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony 

środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i telekomunikacji. 

§3 

1. Na terenach objętych planami, o których mowa w § 1 ust.l obowiązują zasady 
ochrony obszarów prawnie chronionych: 
l) sposób zagospodarowania i wykorzystania terenów zapewniające pełne 
zabezpieczenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica-Stalowa 
Wola-Rzeszów" (G.Z. W.P) przed zanieczyszczeniem , zatwierdzonego decyzją 
Nr KDH 1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997 (niepublikowana), w tym dia terenów objętych 

planami: 

a) 1/99,2/99,3/99,4/99,5/99,6/99,43/99,44/99,45/99,48/99,49/99,50/99,51/99,52/99 
53/99,54/99,56/99,57/99(część),62/99,63/99,64/99,66/99,67/99,68/99,70/99,71/99 
74/99,wynikające z położenia w obszarze Zbiornika (G.Z.W.P), 

b) 7/99,8/99,9/99,10/99,11/99,12/99,13/99,14/99,15/99,16/99,17/99,18/99.19/99, 
20/99,21/99,22/99,23/99,24/99,25/99,55/99,57/99(część),58/99,60/99,61/99, 
75/99,76/99,77/99,81/99,82/99,83/99,84/99-wynikające z położenia w strefie 
ochronnej tego zbiornika, 

2) zasady zagospodarowania warunkujące zachowanie i ochronę zasobów i walorów 
przyrodniczych wynikające z położenia terenów objętych planami Nr: 7/99,8/99 
9/99,10/99 w Mielecko-Kolbuszowsko Głogowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu określone w rozporządzeniu Wojewody Rzeszowskiego Nr35 z dnia 
14 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj - Rzeszowskiego Nr 7/92) stanowiącego obszar 
węzłowy w projektowanej sieci ekologicznej ECONET - POLSKA, 

3) sposób zagospodarowania i wykorzystania terenów objętych planami Nr: 50/99, 
51/99,52/99,66/99,67/99(część),-wynikające z położenia w strefie zasobowej 
wód podziemnych dla miasta Rzeszowa określone decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 



4)'warunki zagospodarowania wynikające z położenia terenów objętych planami Nr: 
a) 1/99,2/99,3/99,6/99- w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej studni S-LS-2, 

S-3 we wsi Bratkowice określonej decyzją Wojewody Rzeszowskiego 
Nr OŚ-III-3/6210/41/97 z dnia 31.07.1997 r. 

b) 61/99,63,99 w zewnętrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-l,S-2 we wsi 
Świlcza określonej decyzją Wojewody Rzeszowskiego Nr OŚ-III-1/6210/39/93 
z dnia 31.12.1993 r. 

c) 70/99 w zewnętrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-l,S-2 we wsi 
Pogwizdów (poza granicą administracyjną gminy Świlcza) 

d) 74/99 w zewnętrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-1,S~2 we wsi Świlcza 
określonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OŚ - III -1/6210/51/95 
z dnia 22.09.1995 r. 

5) uwarunkowania wynikające z położenia terenów objętych planami Nr 41/99, 
42/99- obszarze górniczym złóż gazu ziemnego „Kiełanówka-Rzeszów" określone 
w decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Gosm/3135/93/94 z dnia 14.01.1994 r. 

6) uwarunkowania wynikające z położenia terenu objętego planami Nr 44/99 
w sektorze podejścia do lotniska w Jasionce , w którym występują ograniczenia 
wysokości zabudowy, 

7) uwarunkowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. nr 98,poz. 1150) 
obowiązują na obszarach objętych planami Nr: 

a) 50/99,70/99(część terenu) - położonych w zasięgu strefy ochrony 
konserwatorskiej „B2" i ,,B7" tj. ochrony zachowanych elementów zabytkowych, 

b) 70/99 (wschodnia część terenu) - położonego w zasięgu strefy ochrony 
konserwatorskiej , 3 2 " - tj. ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych. 
„A5" - ścisłej ochrony, 

c) 15/99 część terenu ), 18/99,2(V99(część terenu),25/99,26/99,31/99, 
32/99 (część terenu),34/99 - położonych w zasięgu strefy konserwatorskiej 
„K1,K2,K4" tj. ochrony krajobrazu kulturowego, 

cl) 15/99,34/99 położonych w strefie „H5,H6" - tj, ochrony obszarów 
hi storycznego zain testo wania 

e) 15/99 (część zachodnia terenu), 20/99 (część),26/99,4 5/99 (część), 
66/99 - położonych w zabytkowym obszarze rurałistycznym, 

f) 50/99,51199,58/99,60/99,68/99,70/99 - położonych w zasięgu punktów 



„1,5.6,11,13" osi ciągów widokowych. 

g) 19/99,60/99 położone w zasięgu stanowisk archeologicznych. 

h) 49/99,60/99,64/99 położone w pobliżu stanowisk archeologicznych. 

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny może ulec korekcie pod 
warunkiem , że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie 
z przeznaczeniem. O korekcie tych linii zadecyduje właściwy organ administracji 
w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. Usytuowanie orientacyjnych wjazdów na tereny do uściślenia w decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

1. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99, 
9/99,10/99,11/99,12/99 we wsi Bratkowice : 

§ 4 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 1/99 do Nr 12/99 ustala się następujące 
przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami: 

1. MN o łącznej powierzchni około 8,20 ha, w tym w planach Nr: 
1/99 o powierzchni około 5,84 ha, 2/99 o powierzchni około 0,12 ha, 
3/99 o powierzchni około 0,11 ha, 4/99 o powierzchni około 0,54 ha, 
5/99 o powierzchni około 0,41 ha, 6/99 o powierzchni około 0,15 ha, 
8/99 o powierzchni około 0,14 ha, 9/99 o powierzchni około 3,30 ha, 
10/99 o powierzchni około 0,28 ha, 11/99 o powierzchni około 0,10 ha, 12/99 o 
powierzchni około 0,41 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. UP o powierzchni około 0,67 ha (plan Nr 7/99) - teren pod działalność usługowo-
Produkcyjną. 

3. L o powierzchni około 0,03 ha (plan Nr 7/99) - odcinek drogi powiatowej. 
4. D o łącznej powierzchni około 0,99 ha, w tym w planach Nr: 1/99 o powierzchni 

około 0,90 ha, Nr 2/99 o powierzchni 0,01 ha, Nr 3/99 o powierzchni około 0,02 ha, 
Nr 4/99 o powierzchni około 0,03 ha, Nr 5/99 o powierzchni około 0,03 ha - tereny 
komunikacji. 

5. Dw o łącznej powierzchni około 0,17 ha, w tym w planach Nr: 4/99 o powierzchni 
około 0,03 ha, 6/99 o powierzchni około 0,02 ha, 9/99 o powierzchni około 0,12 ha -
tereny dojazdów wewnętrznych. 



§5 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania : 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów, symbolami MN : 
1) dla nowych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi zachowanie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy : 
a) 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolami D (plan Nr 1/99), 
b) 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi o numerze ewidencyjnym 370 

(plan Nr 5/99), 
c) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi o numerze ewidencyjnym 3523/2 

(plan Nr 8/99), 
d) 30 m od granicy terenów leśnych (plan Nr 9/99), 
e) 5 m od linii rozgraniczających dróg o numerach ewidencyjnych 2810,2803 

(plan Nr 9/99) i 2802/2 (plan Nr 10/99), 
f) 12 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi o numerze ewidencyjnym 4039 

(plan Nr 11/99), 
g) 15 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 

4214, 
2) obsługa komunikacyjna terenów od dróg oznaczonych na rysunkach planów, 

symbolami (lub numerami ewidencyjnymi): 
a) D (o numerze ewidencyjnym 20/1, plan Nr 1/99), 
b) drogą gminną o numerze ewidencyjnym 108/1 (plan Nr 2/99), 
c) Dw - z drogi powiatowej poprzez dojazd o numerze ewidencyjnym 1570/4 

(plan Nr 3/99), 
d) Dw - z drogi powiatowej poprzez dojazd własny o numerze ewidencyjnym 

4829 (plan Nr 4/99), 
e) z istniejącej drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 370 oraz z drogi o 

numerze ewidencyjnym 5074 (plan Nr 5/99), 
f) z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 550 poprzez dojazd własny (plan 

Nr 6/99), 
g) z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 3523/2 (plany Nr 7/99 i 8/99), 
h) z dróg gminnych o numerach ewidencyjnych 2810, 2803, 2802/2, 2776 (plan 

Nr 9/99), 
i) z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 2802/2 (plan Nr 10/99), 
j) z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 4039 (plan Nr 11/99), 
k) z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 4214 (plan Nr 12/99), 

3) przeznaczyć min. 20% łącznej powierzchni działki budowlanej pod zieleń, 
4) zapewnić zachowanie odległości od istniejącej sieci infrastruktury technicznej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 
5) utrzymać biologiczną obudowę cieków wodnych w pasie minimum 10 m od linii 

brzegowej (plany Nr: 1/99, 9/99, 10/99), 
6) zachować wartościowy drzewostan (plan Nr 11/99), 



7) dopuszcza się: 
a) remont i rozbudowę istniejącej zabudowy w dostosowaniu do ustaleń planów, 
b) podział terenu na działki, przy czym kształt i wielkość działek musi zapewnić 

realizację obiektów z zachowaniem norm i warunków technicznych zabudowy 
oraz dojazd do działek z dróg publicznych, 

c) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m 2 lub garażu na 1-2 samochody osobowe, 

d) lokalizację obiektów usługowych, przy czym prowadzona działalność nie 
może powodować pogorszenia stanu środowiska, 

e) oddziaływanie obiektów usługowych nie może przekraczać dopuszczalnych 
norm środowiska poza granice terenów objętych planami, (do których 
podmioty prowadzące działalność posiadają tytuł prawny), 

f) prowadzenie istniejącej sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący z 
przeznaczeniem terenu, 

8) nie dopuszcza się realizacji budynków inwentarskich. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem UP: 
1) obsługa komunikacyjna terenu od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 2132, 
2) zachowanie odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej o numerze 

ewidencyjnym 3523/2-20m, 
3) urządzenie utwardzonych miejsc postojowych w ilości zapewniającej zachowanie 

odległości od terenów sąsiednich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami szczególnymi, 

4) wzdłuż granicy wschodniej terenu wprowadzić pas zieleni o szerokości minimum 
10 m, z przewagą stało - zielonej, 

5) zachować odległość od istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 

6) zachować wartościowy drzewostan, 
7) dopuszcza się : 

a) remont i rozbudowę istniejącego obiektu, 
b) remont, przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej na warunkach 

określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący z 
przeznaczeniem terenu, 

8) zakazuje się lokalizacji usług szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi, w rozumieniu przepisów szczególnych, 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami I) i Dw szerokość w 
liniach rozgraniczających: 
1) B o d 10 m (plan Nr 2/99) do 20 m, (plany Nr: 1/99, 5/99). 
2) Dw nie mniej niż : 

a) 3,5 m (plany Nr: 3/99, 6/99), 
b) 6 m (plan Nr 9/99 - droga o numerze ewidencyjnym 2803), 
c) 3 m (plan Nr 4/99). 

3) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem L (plan Nr 7/99) szerokość 
w liniach rozgraniczających 15,0 m 



4) Dopuszcza się: 
a) w liniach rozgraniczających dróg prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 
b) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 

dróg na zasadach wynikających z przepisów technicznych i szczególnych, 

§6 

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy : 

1. Architekturę budynków dostosować do otaczającego krajobrazu z zastosowaniem 
detali architektonicznych charakterystycznych dla zabudowy regionu. 

2. Wysokość budynków mieszkalnych - parterowe z poddaszem użytkowym. 
3. Dachy o nachyleniu połaci 35° do 45°. 
4. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym kolorem i 

fakturą. 
5. Budynki gospodarcze - parterowe, dachy spadowe. 
6. Obiekty usługowo-produkcyjne projektować z zachowaniem następujących 

warunków : 
1) wysokość obiektów do 1 kondygnacji naziemnej, 
2) dach spadowy, przy czym dopuszcza się inną formę dachów, 
3) pokrycie dachówką lub materiałem j ą imitującym, 

7. Zasady wymienione w ust. 1 do 6 odnoszą się do obiektów nowych oraz 
podlegających wymianie i przebudowie. 

§7 

Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony 
środowiska: 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci, na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie : 
1) ścieków bytowo - gospodarczych poprzez szczelną sieć kanalizacji sanitarnej (w 

budowie) do gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Świlcza - Kamyszyn, 
2) wód opadowych „czystych" z zadaszeń i dachów na własnym terenie lub do rowów, 
3) wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów i dróg dojazdowych i 

ewentualnie ścieków technologicznych rozwiązać w sposób zapewniający pełną 
ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do grantu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

4) odpadów komunalnych stałych w pojemnikach usytuowanych w obrębie własnych 
terenów, z zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w Gminie. 

3. Ogrzewanie indywidualne w sposób nie pogarszający stanu środowiska (gazowe, 
olejowe, elektryczne). 

4. Zakazuje się : 

ó 



1) wprowadzenia nie oczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
2) lokalizacji usług szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 
3) lokalizacji inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń, chroniących wody podziemne. 

2, Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 13/99,14/99,15/99,16/99,17/99,18/99, 
19/99, 20/99, 21/99, 22/99, 23/99,24/99, 25/99 we wsi Woliczka 

§8 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 1/99 do Nr 25/99 ustala się następujące 
przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami: 

1. MN o łącznej powierzchni około 4,22 ha. w tym w planach Nr: 
13/99 o powierzchni około 0,32 ha, 14/99 o powierzchni około 0,20 ha, 
15/99 o powierzchni około 0,40 ha, 16/99 o powierzchni około 1,00 ha, 
17/99 o powierzchni około 0,15 ha, 18/99 o powierzchni około 0,26 ha. 
19/99 o powierzchni około 0,21 ha, 20/99 o powierzchni około 0,31 ha, 
21/99 o powierzchni około 0,35 ha, 22/99 o powierzchni około 0,15 ha, 
23/99 o powierzchni około 0,21 ha, 24/99 o powierzchni około 0,26 ha, 
25/99 o powierzchni około 0,40 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. L o powierzchni około 0,03 ha (plan Nr 25/99) - odcinek istniejącej drogi 
powiatowej o numerze ewidencyjnym 167. 

3. Dw o łącznej powierzchni około 0,19 ha, w tym w planach Nr: 
13/99 o powierzchni około 0,05 ha, 14/99 o powierzchni około 0,05 ha, 
17/99 o powierzchni około 0,03 ha, 19/99 o powierzchni około 0,03 ha, 
21/99 o powierzchni około 0,03 ha - tereny dojazdów wewnętrznych. 

§ 9 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów, symbolami MN : 
1) uwzględnienie warunków konserwatorskich, o których mowa w §3 ust. 6 pkt 3,5. 
2) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy : 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 167 
(plany Nr: 15/99, 16/99, 18/99), 

b) 12 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 167 
(plan Nr 25/99), 

3) przeznaczenie minimum 20 % łącznej powierzchni działek budowlanych pod 
zieleń, 



4) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami Nr: 
a) 15/99, 16/99, od drogi powiatowe] o numerze ewidencyjnym 69 (plan Nrl 6/99) i 

167 (plan Nr 15/99), 
b) 13/99,14/99 - od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 23 poprzez dojazdy 

wewnętrzne oznaczone na rysunkach planów symbolami Dw 
c) 17/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 69 poprzez dojazd wewnętrzny 

oznaczony na rysunku planu, symbolem Dw, 
d) 18/99 od drogi o numerach 167 i 106, 
e) 19/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 106 poprzez dojazd oznaczony na 

rysunku planu, symbolem Dw, 
f) 20/99 z drogi o numerze ewidencyjnym 427/2, 
g) 21/99 z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 167 poprzez dojazd 

wewnętrzny oznaczony na rysunku planu symbolem Dw, 
h) 22/99 z drogi o numerze ewidencyjnym 475, 
i) 23/99 z drogi o numerze ewidencyjnym 140/1, 
j) 24/99 z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 167 poprzez istniejący 

dojazd wewnętrzny, 
k) 25/99 z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 167. 

5) zapewnić zachowanie odległości od istniejącej sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 

6) zachować historyczny układ działek i naturalną rzeźbę terenu (plany Nr 18/99, 
20/99, 25/99), 

7) od strony wschodniej na działce Nr 37 (plan Nr 16/99) zachować pas terenu z 
zielenią o szerokości co najmniej 5 m od linii brzegowej cieku wodnego, 

8) na terenie objętym planem Nr 19/99 - zapewnić nadzór archeologiczny, 
9) dopuszcza się: 

a) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m 2 lub garażu na 1 - 2 samochody osobowe, 

b) lokalizację obiektów usługowych za wyjątkiem zaliczonych do szczególnie 
szkodliwych i mogących pogorszyć stan środowiska i zdrowia ludzi, w 
rozumieniu obowiązującym w tym zakresie przepisów szczególnych, przy czym 
zapewnić wyznaczenie utwardzonych miejsc parkingowych, 

c) prowadzona działalność usługowa nie może przekraczać dopuszczalnych norm 
środowiska poza granice działek objętych planami (do których podmioty 
prowadzące działalność usługową posiadają tytuł prawny), 

d) łączenie funkcji mieszkalnej z funkcją usługową. 
2. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami : 

1) Dw szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m (plany Nr: 13/99, 
14/99, 17/99, 18/99, 19/99,20/99,21/99, 22/99, 23/99), 

2) L szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 6 m od osi istniejącej drogi. 
3. Dopuszcza się: 

1) w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunkach planów, symbolami L 
i Dw prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg 
na zasadach wynikających z przepisów technicznych i szczególnych. 



§10 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy : 

1. Dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do naturalnych walorów 
krajobrazu i historycznej zabudowy w zakresie : 
1) wysokości budynków - parterowe oparte rzucie prostokąta, 
2) układu kalenic (plan Nr 15/99) równoległy do historycznego, układu istniejącej 

zabudowy, 
3) dachy symetryczne o połaciach 35° do 45°, 
4) pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym kolorem i 

fakturą, 
5) zastosowanie detali architektonicznyeh nawiązujących do miejscowej tradycji. 

2. Budynki gospodarcze parterowe, dachy spadowe, pokrycie dachów materiałem 
dachówko podobnym. 

3. Obiekty usługowe projektować z zachowaniem następujących warunków : 
1) wysokość obiektów - parterowe, 
2) formą dachów - spadowe, 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym. 

4. Zakazuje się w obrębie terenów objętych planami Nr: 1 B/99, 20/99, 25/99 
lokalizacji obiektów o dużej kubaturze. 

§11 

Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony 
środowiska. 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci, na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie : 
1) ścieków bytowo - gospodarczych poprzez szczelną sieć kanalizacji sanitarnej do 
gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Świlcza - Kamyszyn, 

2) wód opadowych „czystych" z zadaszeń i dachów na własnym terenie, 
3) wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów i dróg dojazdowych rozwiązać 

w sposób zapewniający pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do 
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, 

4) odpadów komunalnych stałych w szczelnych pojemnikach usytuowanych w 
obrębie własnych terenów, z zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących 
w Gminie. 

3. Ogrzewanie indywidualne w sposób nie pogarszający stanu środowiska (gazowe, 
olejowe, elektryczne) 

4. Zakazuje się: 
1) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
2) lokalizacji inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń, chroniących wody 



podziemne. 

3. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 26/99, 27/99, 28/99, 29/99, 30/99 - we wsi 
Btędowa Zgłobieńska 

§ 12 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 26/99 do Nr 30/99 ustala się 
przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami MN - o 
łącznej powierzchni około 1,16 ha, w tym w planach Nr: 
26/99 o powierzchni około 0,22 ha, 
27/99 o powierzchni około 0.08 ha, 
28/99 o powierzchni około 0.17 ha, 
29/99 o powierzchni około 0.11 ha, 
30/99 o powierzchni około 0,58 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§13 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania : 
Na terenach oznaczonych na rysunkach planu, symbolami MN : 

1. Zachowanie warunków konserwatorskich, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 3,4 
2. Zachowanie linii zabudowy : 

1) 8 m od linii rozgraniczającej drogi o numerze ewidencyjnym 758 (plan Nr 26/99) 
2) 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 

67 (plan Nr 27/99), 
3) 20 m od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1160 

(plan Nr 30/99), 
3. Obsługa komunikacyjna terenów : 

1) drogi o numerze ewidencyjnym 758 (plan Nr 26/99), 
2) drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 67 (plan Nr 27/99), 
3) drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1109 (plan Nr 28/99), 
4) istniejącej drogi dojazdowej o numerze ewidencyjnym 1043 (plan Nr 29/99), 
5) drogi o numerze ewidencyjnym 1167 (plan Nr 30/99). 

4. Zapewnić zachowanie odległości od istniejącej sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 

5. Zachować historyczny układ działek i naturalną rzeźbę terenu (plan Nr 26/99), 
6. Utrzymać biologiczną obudowę cieku wodnego w pasie co najmniej 5 m od linii 

brzegowej (plan Nr 300/99), 
7. Dopuszcza się : 

1) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m 2 lub garażu na 1 - 2 samochody osobowe, 



2) łączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją usługową, przy czym dla usług 
zapewnić wyznaczenie utwardzonych miejsc postojowych, 

3) lokalizację obiektów usługowych nie pogarszających stanu środowiska, w 
rozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) oddziaływanie obiektów nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych 
norm środowiska poza tereny objęte planami (do których podmioty prowadzące 
działalność mają tytuł prawny). 

§14 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy : 

1. Dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do naturalnych walorów 
krajobrazu i historycznej zabudowy : 
1) wysokość do 2 kondygnacji naziemnych, przy czym na terenie objętym planem 

Nr 26/99 - parterów}', a bryła budynku oparta na rzucie prostokąta, 
2) dachy symetryczne, spadowe o kącie nachylenia połaci 35° do 45°, 
3) pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym kolorem i 

fakturą 
4) zastosowanie detali architektonicznych nawiązujących do miejscowej tradycji. 

2. Budynki gospodarcze - parterowe, dachy spadowe, 
3. Obiekty usługowe projektować z zachowaniem następujących warunków : 

1) parterowe, 
2) forma dachów - spadowe, 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym kolorem i 

fakturą. 

§15 

Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony 
środowiska. 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci, na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzenie : 
1) ścieków bytowo - gospodarczych docelowo poprzez szczelną kanalizację 

sanitarną do gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Świlcza - Kamyszyn, 
2) dopuszcza się indywidualny sposób gromadzenia i oczyszczania ścieków bytowo -

gospodarczych w przydomowych oczyszczalniach ścieków na własnych działkach, 
przy czym należy zastosować pełne zabezpieczenie gleb i wód powierzchniowych i 
podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

3) wód opadowych „czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren, 



4) dla wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów i dróg dojazdowych 
zastosować zabezpieczenia chroniące przed przenikaniem zanieczyszczeń do 
gruntu, wód podziemnych i p o w i erzch n i o wy cli, 

5) odpadów komunalnych stałych w szczelnych zbiornikach na własnym terenie z 
zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w Gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne, w sposób nie pogarszający stanu środowiska 

4. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 31/99, 32/99, 33/99, 34/99 i 36/99 we wsi 
Bzianka 

§ 16 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 31/99 do Nr 34/99 i 36/99 ustala się 
następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami : 

1. MN o łącznej powierzchni około 1,67 ha. w tym w planach Nr: 
31 '99 o powierzchni około 0.16 ha. 32/99 o powierzchni około 0.40 ha. 
33/99 o powierzchni około 0,14 ha. 34/99 o powierzchni około 0,28 ha, 
36/99 o powierzchni około 0,68 ha tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2. Dw o powierzchni około 0,02 ha - teren dojazdu wewnętrznego (plan Nr 31/99). 
3. D o powierzchni około 0,01 ha - odcinek drogi gminnej (plan Nr 32/99). 

§ 17 

Ustala się następujące tereny zagospodarowania : 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów, symbolami MN : 
1) uwzględnienie warunków konserwatorskich, o których mowa w §3 ust.6 pkt.3,4 
2) zachowanie przekraczalnej linii zabudowy nie mniej niż : 

a) 10 m od granicy działki (plan Nr 32/99), 
b) 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 
884/1 (plan Nr 33/99), 
c)15 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 932 

(plan Nr 36/99), 
3) pr/.cznaczenie minimum 20 % łącznej powierzchni działek budowlanych pod 

zieleń, 
4) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami Nr: 

a) 31/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 839 poprzez dojazd wewnętrzny 
oznaczony na rysunku, symbolem Dw, 

b) 32/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 647/1, 
c) 33/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 884/1, 
d) 34/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 826, 



e) 36/99 od dróg o numerach ewidencyjnych 932 i 933, 
5} zachować odległość od istniejącej infrastruktur)' technicznej i odwiertu górniczego, 

zgodnie z obowiązującymi w rym zakresie przepisami szczególnymi. 
6) układ zabudowy nawiązać do historycznego układu zabudowy wiejskiej (plan Nr 

34/99), 
7) zachować naturalną rzeźbę terenu. 
8) dopuszcza się : 

a) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni do 
35 m 2 lub garażu na 1 - 2 samochody osobowe. 

b) łączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją usługową, przy czym dla usług 
zapewnić wyznaczenie utwardzonych miejsc postojowych, 

c) prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych 
norm środowiska poza tereny objęte planami (do których podmioty prowadzące 
działalność posiadają tytuł prawny). 

9) Zakaz lokalizacji : 
a) budynków inwentarskich, 
b) obiektów o dużej kubaturze (plan Nr 34/99). 
c) obiektów dysharmonizujących z tradycyjną zabudową. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami : 
1) Dw szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m. 
2) I) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m. 

3. Dopuszcza się : 
1) w liniach rozgraniczających dojazdów wewnętrznych prowadzenie sieci 

infrastruktury technicznej. 
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 

dojazdów na zasadach wynikających z przepisów technicznych i szczególnych. 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy : 

1. Dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do naturalnych walorów 
krajobrazu : 
1) wysokość - parterowe z poddaszem użytkowym, przy czym na terenie objętym 

planem Nr 34/99 -- budynki parterowe na rzucie prostokąta o powierzchni 
zabudowy do 100 m 2, 

2) dachy symetryczne, spadowe o kącie nachylenia połaci 35° do 45°, 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym kolorem i 

fakturą, 
4) zastosowanie detali architektonicznych nawiązujących do miejscowej tradycji. 

2. Budynki gospodarcze parterowe, dachy spadowe, pokrycie dachów dachówką 
ceramiczną lub materiałem ją imitującym. 
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§16 

Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony 
środowiska. 

ł . Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci, na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzenie : 

1) ścieków bytowo - gospodarczych docelowo poprzez szczelną kanalizację 
sanitarną (projektowana) do gminnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, 

2) dopuszcza się indywidualny sposób gromadzenia i oczyszczania ścieków 
bytowo - gospodarczych w przydomowych oczyszczalniach ścieków na 
własnych działkach, przy7 czym należy zastosować pełne zabezpieczenie gleb i 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

3) wód opadowych ,,czystych'' z dachów i zadaszeń na własny teren, 
4) dla wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów, dróg dojazdowych 

zastosować zabezpieczenia chroniące przed przenikaniem zanieczyszczeń do 
gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych, 

5) odpadów komunalnych stałych w szczelnych pojemnikach na własnym terenie 
z zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w Gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne, w sposób nie pogarszający stanu środowiska 
(gazowe, olejowe, elektryczne). 

5. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowaaia przestrzennego Nr : 39/99» 40/99, 41/99, 42/99 we wsi 
Przybyszówka 

§20 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 39/99 do Nr 42/99 ustala się 
następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami: 

1. MN o łącznej powierzchni około 7,30 ha, w tym planach Nr; 
39/99 o powierzchni około 0,18 ha, 40/99 o powierzchni około 0,14 ha, 
41/99 o powierzchni około 0,28 ha, 42/99 o powierzchni około 6,70 ha - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. D - o łącznej powierzchni około 0,62 ha, w tym w planach Nr: 41/99 o powierzchni 
około 0,02 ha, 42/99 o powierzchni około 0,60 ha - tereny komunikacji. 

3. Dw o powierzchni około 0,02 ha (plan Nr 40/99) - teren dojazdu wewnętrznego. 



§17 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania : 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów, symbolami MN : 
1) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia terenów objętych 

planarni Nr 41/99, 42/99 w obszarze górniczym, o którym mowa w § 3 ust. 5, 

2) zachowanie linii zabudowy : 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu Nr 41/99 symbolami MN 1 i MN 2 
- 5 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczeń na rysunku planu, symbolem D o 
numerze ewidencyjnym 47720, 

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej na rysunku planu Nr 42/99 
symbolem I) o numerze ewidencyjnym 4729, 20 m od gazociągu A 80 mm i 20 
m. od północnej działki o numerze ewidencyjnym 4767/2, 

3) przeznaczenie minimum 20 % łącznej powierzchni działki budowlanej pod zieleń 

4) obsługa komunikacyjna terenów, objętych planami Nr: 
a) 39/99 - z drogi o numerze ewidencyjnym 2100 lub 2096/1, 
b) 40/99 - z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 4720 poprzez dojazd 

wewnętrzny oznaczony na rysunku planu, symbolem Dw, 
c) 41/99 i 42/99 z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 4729. 

5) dopuszcza się: 

a) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni do 
35 m 2 lub garażu na 1-2 samochody osobowe, • . 

b) lokalizację obiektów usługowych nie pogarszających stanu środowiska - -jako 
wolnostojące lub wbudowane w kubaturę budynku, przy czym należy zapewnić 
wyznaczenie utwardzonych miejsc postojowych dla użytkowników usług, 

c) podział terenów MN 1 i MN 2 na działki budowlane, przy czym kształt i 
wielkość działek musi zapewnić zachowanie realizacji zabudowy zgodnie z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. 

6) działalność usługowa prowadzona na poszczególnych działkach nie może 
przekraczać dopuszczalnych norm środowiska, poza granice działek objętych 
planami (do których podmioty prowadzące działalność posiadają tytuł prawny). 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów, symbolami U - szerokość w liniach 
rozgraniczający ch 10 m. 



3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu, symbolem Dw 
rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m. 

- szerokość w liniach 

§22 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy : 

1. Dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do naturalnych walorów 
krajobrazu : 

1) wysokość budynków - parterowe z poddaszem użytkowym, 
2) dach spadowe o połaciach o nachyleniu połaci 35° do 45°, 
3) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym, 
4) formy budynków należy wzbogacić detalami architektonicznymi nawiązującymi 

do miejscowej tradycji. ' .... 
2. Obiekty gospodarcze i usługowe - parterowe o dachach spadowych, pokryte 

dachówką lub materiałem ją imitującym. 

§23 

Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony 
środowiska. 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci, na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie : 
1) ścieków bytowo - gospodarczych docelowo przez szczelną kanalizację sanitarną 

(projektowana) do gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Świlcza - Kamyszyn. 
2) dopuszcza się indywidualny sposób gromadzenia i oczyszczania ścieków bytowo -

gospodarczych w przydomowych oczyszczalniach ścieków na własnych działkach, 
przy czym należy zastosować pełne zabezpieczenie gleb i wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem, 

3) wód opadowych „czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren, 
4) dla wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów, dróg dojazdowych 

zastosować zabezpieczenia chroniące przed przenikaniem zanieczyszczeń do 
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, 

5) odpadów komunalnych - stałych w szczelnych pojemnikach na własnym terenie z 
zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w Gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne, w sposób nie pogarszający stanu środowiska 
(gazowe, olejowe, elektryczne). 



6. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowym! planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 43/99, 44/99, 45/99 we wsi Mrowia» 

§24 ' 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 43/99 do Nr 45/99 ustala się następujące 
przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami: 

1. MN o łącznej powierzchni około 2,90 ha, w tym w planach Nr 43/99 o powierzchni 
około 0,65 ha, 44/99 o powierzchni około 2,00 ha, 45/99 o powierzchni około 0,25 ha 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2. Dw o powierzchni około 0,20 ha - teren dojazdu wewnętrznego (plan Nr 45/99). 

a m o tót 
§25 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania : 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów symbolami MN : 
1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrznych krawędzi 

jezdni: 
a) drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1644 - 25 m (plan Nr 44/99), 
b) drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 2377/1 - 15 m (plan Nr 43/99), 

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami: 
a) 43/99 od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 2377/1, 
b) 44/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1614, 
c) 45/99 od drogi gminnej, poprzez dojazd wewnętrzny oznaczony na rysunku 

planu symbolem Dw. 
3) przeznaczenie minimum 20 % łącznej powierzchni działki budowlanej pod zieleń 

(plany Nr: 43/99, 44/99, 45/99), 
4) zapewnić zachowanie odległości od istniejących sieci infrastruktury technicznej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 
5) dopuszcza się : 

a) podział terenów objętych planami Nr 43/99,44/99 na działki budowlane, przy 
czym kształt i wielkość działek musi zapewnić realizację obiektów z 
zachowaniem norm i warunków technicznych zabudowy oraz należy zapewnić 
bezkolizyjny dostęp do działek z dróg publicznych, 

b) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m 2 lub garażu na 1 - 2 samochody osobowe, 

c) lokalizację obiektów usługowych (plany Nr 43/99, 44/99) nie pogarszających 
stanu środowiska, 

d) oddziaływanie obiektów usługowych nie może przekraczać dopuszczalnych 
norm środowiska poza granice terenów objętych planami (do których podmioty 
prowadzące działalność posiadają tytuł prawny), 



e) zachować istniejący układ działki (plan Nr 45/99) położonej w historycznym 
układzie planistycznym. 

§26 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy : 

1. Dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do naturalnych cech krajobrazu 
i tradycji regionu : 

1) wysokość budynków - do 2 kondygnacji naziemnych : 
a) na terenie objętym planem Nr 45/99 dostosować do wymogów 

konserwatorskich tj. parterowe oparte na rzucie prostokąta, 
b) na terenie objętym planem Nr 44/99 należy ograniczyć wysokość w 

dostosowaniu do wymogów Polskiej Normy PN 89/L-49001; 
2) formy dachów - tradycyjne, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 35° do 45°, 

3) pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym kolorem i 
fakturą. 

2. Budynki gospodarcze - parterowe o dachach spadowych, krytych materiałem 
dachówko - podobnym. 

3. Obiekty usługowe projektować z zachowaniem następujących warunków : 
1) uwzględnienie naturalnych walorów krajobrazu, 
2) wysokość obiektów - parterowe, 
3) forma dachów - spadowe, kryte dachówką lub materiałem ją imitującym fakturą i 

kolorem. 

§27 

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska : 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie : 
1) ścieków bytowo - gospodarczych przez szczelną kanalizację sanitarną do 

oczyszczalni ścieków, 
2) wód opadowych „czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren, 
3) dla wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów, dróg dojazdowych 

zastosować zabezpieczenia chroniące skutecznie przed zanieczyszczeniem gruntu, 
wód podziemnych i powierzchniowych, 

4) odpadów komunalnych stałych w szklanych pojemnikach na własnym terenie z 
zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne, w sposób nie pogarszający stanu środowiska 
(gazowe, olejowe, elektryczne). 

r g 



7. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 48/99, 49/99, 50/99, 51/99, 52/99, 53/99, 
54/99, 55/99, 56/99 we wsi Trzciana. 

§28 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 48/99 do Nr 56/99 ustala się następujące 
przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami : 

1. MN o łącznej powierzchni około 2,25 ha, w tym w planach Nr 48/99 o powierzchni 
około 0,36 ha, 49/99 o powierzchni około 0,10 ha, 51/99 o powierzchni około 0,28 ha, 
52/99 o powierzchni około 0,45 ha, 53/99 o powierzchni około 0,21 ha, 54/99 o 
powierzchni około 0.49 ha, 55/99 o powierzchni około 0,32 ha, 56/99 o powierzchni 
około 0.26 ha - tereny zabudowy jednorodzinnej. 

2. US o powierzchni około 2,07 ha - teren pod usługi rekreacyjno - sportowe (plan Nr 
50/99). 

3. GP o powierzchni około 0,06 ha - teren komunikacji --- odcinek drogi krajowej E 40 
4. Dw o łącznej powierzchni około 0,05 ha, w tym w planach Nr: 52/99 o powierzchni 

około 0,03 ha, 54/99 o powierzchni około 0,02 ha, 55/99 o powierzchni około 0,03 ha 
- tereny dojazdów wewnętrznych. 

5. NO o powierzchni około 0,12 ha - teren oczyszczalni ścieków (plan Nr 50/99). 
6. WZ o powierzchni około 0,05 ha - ujęcie wody ze strefą ochronną (plan Nr 50/99). 

§29 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planów symbolami MN : 
1) uwzględnienie warunków konserwatorskich, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1,6 
2) dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi - zachowanie nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od zewnętrznych krawędzi jezdni: 
a) drogi krajowej E 4 (plan Nr 49/99) -

- 60 m dla obiektów jednokondygnacyjnych, 
- 70 m dla obiektów powyżej jednej kondygnacji, 

b) drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 374 (plan Nr 56/99) - 25 m. 
3) przeznaczenie minimum 20 % łącznej powierzchni działek budowlanych pod zieleń 

4) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami Nr : 
a) 48/99 z drogi o numerze ewidencyjnym 1011; 
b) 49/99 z drogi krajowej E 4 poprzez dojazd wewnętrzny w ramach własnej działki 



c) 50/99, 51/99 z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 1127 poprzez dojazd 
wewnętrzny o numerze ewidencyjnym 902, 

d) 52/99 z drogi gminnej, 
e) 53/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 1290, 
f) 54/99 i 55/99 od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 2581 poprzez dojazdy 

wewnętrzne oznaczone na rysunkach planów symbolami Dw, 
g) 56/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 374. 

5) zachowanie odległości od istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; 

6) zapewnienie nadzoru archeologicznego na terenie objętym planem Nr 49/99; 
7) dopuszcza się : 

a) podział terenów na działki, przy czym kształt i wielkość działek musi 
zapewnić realizację obiektów zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami 
technicznymi oraz należy zapewnić bezkolizyjny dostęp do działek z drogi 
publicznej, 

b) na działce budowlanej lokalizację budynku o powierzchni do 35nr lub garażu 
na 1 - 2 samochody osobowe, 

c) lokalizację obiektów usługowych nie pogarszających stanu środowiska oraz 
łączenie funkcji mieszkalnej z usługową, przy czym dla usług wyznaczyć 
utwardzone miejsca postojowe, 

d) prowadzona działalność nie może przekroczyć dopuszczalnych norm 
środowiska poza granice terenów objętych planami ( do których podmioty 
prowadzące działalność posiadają tytuł prawny ). 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 50/99 symbolem US : 
1) obsługa komunikacyjna od drogi o numerze ewidencyjnym 902; 
2) zapewnienie wyznaczenia utwardzonych miejsc do parkowania samochodów, 

w ilości zapewniającej zachowanie odległości od terenów sąsiednich, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi: 

3) zapewnienie pasa zieleni izolacyjnej niskiej ( stało zielonej ) wzdłuż północno-
zachodniej i zachodniej granicy terenu; 

4) dopuszcza się lokalizację: 
a) boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych, 
b) obiektów małej architektury, 
c) prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej; 

5) zakazuje się lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami: 
1) Dw- szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m . , 
2) GP- szerokość w liniach rozgraniczających 35,0 m. 

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem NO - dopuszcza się użytkowanie 
w sposób dotychczasowy. 

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WZ - strefy ochrony bezpośredniej 
Studni użytkować wyłącznie do celów związanych z eksploatacją ujęcia. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem GP: 



1) należy zlokalizować drogę zbiorczą o szerokości jezdni minimum 5,0 m., 
2) zakaz realizacji wszelkiej zabudowy stałej (plan Nr 49/99 ). 

§30 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

1. Architekturę budynków mieszkalnych dostosować do otaczającego krajobrazu z 
zastosowaniem detali architektonicznych charakterystycznych dla zabudowy 
regionu. 

2.Wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji ( 2-ga kondygnacja w 
poddaszu), przy czym na terenie objętym planem Nr 51/99 bryłę budynku należy 
dostosować do historycznej kompozycji. 

3.Dachy o nachyleniu połaci od 35° do 45° . 
4. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym kolorem i 

fakturą. 
5. Budynki gospodarcze - parterowe. 
6. Obiekty usługowe projektować z zachowaniem następujących warunków: 

1) wysokość - parterowe, 
2) forma dachów - spadowe, symetryczne, 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym kolorem i 

fakturą. 

§31 

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę , energię elektryczną i gaz z istniejących sieci na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie: 
1) ścieków bytowo-gospodarczych przez szczelną kanalizację sanitarną (w budowie) 

do gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Świlcza-Kamaszyn ; 
2) wód opadowych „ czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren ; 
3) dla wód opadowych „ brudnych „ z parkingów, placów, dróg dojazdowych 

zastosować zabezpieczenia chroniące skutecznie przed zanieczyszczeniem 



- gleb , wód podziemnych i powierzchniowych; 
4) odpadów komunalnych stałych w szklanych pojemnikach na własnym terenie 

z zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne , nie pogarszające stanu środowiska (gazowe, 
olejowe, elektryczne). 

8. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr 57/99, 58/99 , 59/99, 60/99 ,61/99, 62/99, 
63/99,64/99 we wsi Dąbrowa. 

t 

§32 

W granicach obszarów objętych planami Nr 57/99 do Nr 64/99 ustala się 
następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami: 

1. MN - o łącznej powierzchni około 9,45 ha , w tym w planach Nr : 
57/99 o powierzchni około 3,30 ha , 58/99 o powierzchni około 0,85 ha , 
59/99 o powierzchni około 1,40 ha , 60/99 o powierzchni około 0,80 ha , 
61/99 o powierzchni około 0,15 ha , 62/99 o powierzchni około 0,80 ha , 
63/99 o powierzchni około 1,15 ha , 64/99 o powierzchni około 1,00 h a -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. LS - o powierzchni około 1,30 ha - te ren lasu. 

3. D- o łącznej powierzchni około 0,46 h a , w tym w planach Nr 62/99 o powierzchni 
około 0,06 ha, 63/99 o powierzchni około 0,40 ha - tereny komunikacji. 

4. Dw- o łącznej powierzchni około 0,09 ha , w tym w planach Nr : 57/99 o powierzchni 
około 0,08 ha, 58/99 o powierzchni około 0,01 ha -tereny dojazdów wewnętrznych. 

§ 33 , 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania : 

1 .Na terenach oznaczonych na rysunkach planów symbolami MN: 
1) dla nowych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi zachowanie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a) 20 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej o numerze 

ewidencyjnym 1700/1 ( plan Nr 60/99), 
b) 6 m od granicy działki (plany Nr 62/99, 63/99 ); 

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami Nr : 
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a) 57/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1700/1 poprzez dojazd 
wewnętrzny o numerach ewidencyjnych 1070,1035, 

b) 58/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1063 poprzez dojazd 
wewnętrzny na własnym terenie, 

c) 59/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1700/1, 
d) 60/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1700/1 poprzez dojazd 

wewnętrzny o numerach ewidencyjnych 1070,1035, 
e) 61/99 od drogi o numerze ewidencyjnym 961/2, 
£) 62/99 od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 982/1 i 1001, 
g) 63/99 od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 1001, 
h) 64/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 1700/1 poprzez drogę 

o numerze ewidencyjnym 923; 

3) przeznaczenie minimum 20% łącznej powierzchni działki budowlanej pod zieleń, 
przy czym na terenie objętym planem Nr 58/99 nie należy wprowadzać wysokich 
nasadzeń drzew i krzewów; 

4) zapewnić zachowanie odległości od istniejącej sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; 

5) dopuszcza się : 

a) podział terenów na działki, przy czym kształt i wielkość działek musi 
zapewnić realizację obiektów z zachowaniem norm i warunków technicznych 
zabudowy oraz dostęp do działek z dróg publicznych, 

b) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m2 lub garażu na 1-2 samochody osobowe, 

c) lokalizację obiektów usługowych , przy czym prowadzona działalność nie 
może powodować pogorszenia stanu środowiska, 

d) oddziaływanie obiektów usługowych nie może przekraczać dopuszczalnych 
norm środowiska poza granice terenów objętych planami ( do których 
podmioty prowadzące działalność posiadają tytuł prawny), 

e) prowadzenie , przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący 
z przeznaczeniem terenu. 

2.LS- utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu. 

3.Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami D - szerokość w liniach 
rozgraniczających 15 m. (plany Nr 62/99,63/99 ). 

4.Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami Dw - szerokość w liniach 

rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m. ( plany Nr 57/99,58/99 ). 

5.Dopuszcza się: 

1) w liniach rozgraniczających dróg prowadzenie sieci infrastruktury technicznej; 2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 



dróg na zasadach wynikających z przepisów technicznych i szczególnych. 

§34 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy : 

1. Architekturę budynków dostosować do naturalnych cech krajobrazu z 
zastosowaniem detali architektonicznych charakterystycznych dla zabudowy 
regionu. 

2. Wysokość obiektów - parterowe ( ew. z poddaszem użytkowym ). 
3. Dachy - tradycyjne 2 lub 4 - spadowe , symetryczne. 

4. Pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub materiałów ją imitującym. 
5.Budynki gospodarcze i usługowe - parterowe o formie i pokryciu dachów jak w pkt.3 

i 4. 

§35 

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony 
środowiska: 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz z istniejących sieci 
na warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie : 

1) ścieków bytowo- gospodarczych szczelną kanalizacją sanitarną ( w budowie) 
do gminnej oczyszczalni ścieków we wsi Świlcza - Kamaszyn; 

2) wód opadowych „czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren; 
3) dla wód opadowych „brudnych" z placów , parkingów, dojazdów-zastosować 

zabezpieczenia chroniące skutecznie przed zanieczyszczeniem gruntu , wód 
podziemnych i powierzchniowych; 

4) odpadów komunalnych stałych w szczególnych pojemnikach na własnym 
terenie, z zapewnieniem usuwania w sposób obowiązujący w gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne, nie pogarszające stanu środowiska 
(gazowe, olejowe, elektryczne). 



9. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych planami Nr : 66/99 do 63/99 i 70/99 
we wsi Rudna ¥^ielka. 

§36 

W granicach obszarów objętych planami od Nr 66/99, 67/99 do 68/99 i 70/99 ustala się 
następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami: 

1. M N o łącznej powierzchni około 3,55 ha, w tym w planach Nr :66/99 o 
powierzchni około 0,20 ha ,67/99 o powierzchni około 0,42 ha, 68/99 o powierzchni , 
około 0,48 ha i 70/99 o powierzchni około 2,30 ha- teren zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej. 

2. R o powierzchni około 0,25 ha - teren użytków rolnych ( plan Nr 70/99 ). 

3. Dw o powierzchni około 0,05 ha -tereny dojazdów wewnętrznych (plany Nr: 
66/99,67/99,68/99). 

§37 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1.Na terenach oznaczonych na rysunkach planów symbolami MN: 

1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a) 20 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej o numerze 

ewidencyjnym 784 (plan Nr 67/99), 
b) 30 m. od granicy działki ( plan 70/99 ); 

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami Nr : 

a) 66/99 od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 1152, poprzez drogę 
dojazdową o numerze ewidencyjnym 1399, 

b) 67/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 784, 
c) 68/99 od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 784, poprzez 

drogę o numerze ewidencyjnym 705, 
d) 70/99 od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 647; 

3) przeznaczenie minimum 20% powierzchni działki budowlanej pod zieleń, przy 
czym na terenie objętym planem Nr 58/99 nie należy wprowadzać wysokich 
nasadzeń drzew i krzewów; 

4) zapewnić zachowanie odległości od istniejącej sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; 

5) budynki usytuować w sposób zapewniający wgląd na panoramę zespołu 



parkowego (plan Nr 70/99); 

6) dopuszcza się: 

a) podział terenów na działki, przy czym kształt i wielkość działek musi 
zapewnić realizację obiektów z zachowaniem norm i warunków technicznych 
zabudowy oraz dostęp do działek z dróg publicznych, 

b) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m2 lub garażu na 1-2 samochody osobowe, 

c) lokalizację obiektów usługowych wolnostojących, a na terenie objętym 
planem Nr 70/99 w kubaturze budynków mieszkalnych z zachowaniem 
warunków jak w pkt. 5, 

d) oddziaływanie obiektów usługowych nie może przekraczać dopuszczalnych 
norm środowiska poza granice terenów objętych planami ( do których 
podmioty prowadzące działalność posiadają tytuł prawny), 

e) prowadzenie , przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący 
z przeznaczeniem terenu. 

2, Teren oznaczony na rysunku planu symbolem R- utrzymuje się w dotychczasowym 
użytkowaniu, z zakazem wznoszenia wszelkich obiektów kubaturowych. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami Dw szerokość w liniach 
rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m. 

§38 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

1. Dostosowanie architektury budynków mieszkalnych do naturalnych cech krajobrazu 
i tradycji regionu: 
1) wysokość budynków do 2 kondygnacji naziemnych , a na terenach objętych 

planami Nr 66/99, 68/99- parterowe oparte na rzucie prostokąta, z kalenicami 
wzdłuż budynku o kierunku północ-południe; 

2) formy dachów tradycyjne 2 lub 4 spadowe o kącie nachylenia połaci 35° do 45° ; 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imituj ącą kolorem i 

fakturą. 

2. Budynki gospodarcze i usługowe: 
1) parterowe, 
2) formy dachów spadowe o połaciach 35° do 45° , 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną łub materiałem ją imitującym kolorem i 

fakturą. 



4) warunki zagospodarowania wynikające z położenia terenów objętych pianami Nr: 
a) ł/99,2/99,3/99,6/99- w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej studni S-l,S-2, 

S-3 we wsi Bratkowice określonej decyzją Wojewody Rzeszowskiego 
Nr OŚ - III -3/6210/41/97 z dnia 31.07.1997 r. 

b) 61/99,63,99 w zewnętrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-l,S-2 we wsi 
Świlcza określonej decyzją Wojewody Rzeszowskiego Nr OŚ-III-1 /6210/39/93 
z dnia 31,12.1993 r. 

c) 70/99 w zewnętrznej strefie ochrony sanitarnej studni 8-1,8-2 we wsi 
Pogwizdów (poza granicą administracyjną gminy Świlcza) 

d) 74/99 w zewnętrznej strefie ochrony sanitarnej studni 8-1,8-2 we wsi Świlcza 
określonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OŚ - III -ł/6210/51/95 
z dnia 22.09.1995 r. 

5) uwarunkowania wynikające z położenia terenów objętych planami Nr 41/99, 
42/99- obszarze górniczym złóż gazu ziemnego „Kielanówka-Rzeszów" określone 
w decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Gosm/3135/93/94 z dnia 14.01.1994 r. 

6) uwarunkowania wynikające z położenia terenu objętego planami Nr 44/99 
w sektorze podejścia do lotniska w Jasionce , w którym występują ograniczenia 
wysokości zabudowy, 

7) uwarunkowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochionie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. nr 98,poz. 1150) 
obowiązują na obszarach objętych planami Nr. 

a) 50/99,70/99(część terenu) - położonych w zasięgu strefy ochrony 
konserwatorskiej „B2" i „B7" tj. ochrony zachowanych elementów zabytkowych, 

b) 70/99 (wschodnia część terenu) - położonego w zasięgu strefy ochrony 
konserwatorskiej „E2" - tj. ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych, 
„A5" - ścisłej ochrony, 

c) i 5/99 (część terenu), 18/99,20/99(część terenu),25/99,26/99,31/99, 
32/99 (część terenu),34/99 - położonych w zasięgu strefy konserwatorskiej 
„K1,K2,K4" tj. ochrony krajobrazu kulturowego, 

d) 15/99,34/99 - położonych w strefie „H5,H6" - tj. ochrony obszarów 
historycznego zainwestowania 

e) 15/99 (część zachodnia terenu), 20/99 (część),26/99,45/99 (część), 
66/99 - położonych w zabytkowym obszarze ruralistycznym, 

f) 50/99,51/99,58/99,60/99,68/99,70/99 - położonych w zasięgu punktów 



§39 

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę , energię elektryczną i gaz z istniejących sieci na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2. Gromadzenie i odprowadzanie : 

1) ścieków bytowo-gospodarczych przez szczelną kanalizację sanitarną (w budowie); 
2) wód opadowych „czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren; 
3) dla wód opadowych „brudnych" z parkingów ,placów, dróg dojazdowych 

zastosować zabezpieczenia chroniące skutecznie pized zanieczyszczeniem gleb, 
wód podziemnych i powierzchniowych; 

4) odpadów komunalnych stałych w szklanych pojemnikach na własnym terenie, 
z zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w gminie. 

3. Zastosować ogrzewanie indywidualne , nie pogarszające stanu środowiska (gazowe, 
olejowe, elektryczne). 

10. Ustalenia odnoszące się do obszarów objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr 71/99 do 74/99 i 77/99, 80/99do 84/99 
we wsi Świlcza. 

§40 

W granicach obszarów objętych planami od Nr : 71/99, 74/99 do 77/99 i 81/99 do 
84/99 ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunkach planów 
symbolami: 

1. MN o łącznej powierzchni około 10,00 ha, w tym w planach Nr : 
71/99 o powierzchni około 0,16 ha , 74/99 o powierzchni około 1,60 ha , 
75/99 o powierzchni około 0,24 ha , 76/99 o powierzchni około 0,25 ha , 
77/99 o powierzchni około 0,30 ha , 81/99 o powierzchni około 0,60 ha , 
82/99 o powierzchni około 1,00 ha , 83/99 o powierzchni około 4,64 ha 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
84/99 o powierzchni około 0,95 ha - teren zabudowy mieszkaniowej (MN 1 ,MN 2). 

2. D o łącznej powierzchni około 0,40 ha ( plany Nr : 71/99, 83/99, 84/99)-tereny 
komunikacji. 

3. Dw o łącznej powierzchni około 0,18 ha, w tym w planach Nr : 
75/99, 76/99, 77/99 o powierzchni około 0,06 ha , 82/99 o powierzchni około 0,12 ha 
- tereny dojazdów wewnętrznych. 

4. G o powierzchni około 0,12 ha ( plan Nr 81/99 ) - istniejące dojazdy. 



5. GP o powierzchni około 0 15 ha (plany Nr 74/99,84/99)- przeznacza się pod odcinek 
pasa drogi krajowej E 40. 

§41 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów : 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów symbolami MN: 
1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy : 

a) 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 
478 (planNr 71/99), 

b) 20 m. od zewnętrznych krawędzi jezdni drogi o numerze ewidencyjnym 2978 
i 70 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej E 40 - dla obiektów 
przeznaczonych na pobyt ludzi- jednokondygnacyjnych (plan Nr 74/99,84/99), 

c) 8 m. od linii rozgraniczającej drogi o numerze ewidencyjnym 4203(plan Nr 
82/99), 

d) 10 m. od granicy działki (plan Nr 83/99); 

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planami Nr : 

a) 71/99 z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 478, 
b) 74/99 z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 2978, 
c) 75/99,76/99,77/99 z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 2978 poprzez 

dojazdy wewnętrzne oznaczone na rysunkach planów symbolem Dw, 
d) 81/99 z istniejących dojazdów oznaczonych na rysunku planu symbolem G, 
e) 82/99 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem Dw o numerze 

ewidencyjnym 4203, 
£) 83/99 z drogi krajowej E 40 poprzez drogę oznaczoną na rysunku planu 

symbolem D , o numerach ewidencyjnych 4776/2,4776/1,4614/16, 
g) 84/99 z drogi krajowej E 40 poprzez dojazd oznaczony na rysunku planu 

symbolem D. 

3) przeznaczenie minimum 20% powierzchni działki budowlanej pod zieleń; 
4) zapewnić zachowanie odległości od istniejącej infrastruktur/ technicznej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; 
5) dopuszcza się: 

a) podział terenów na działki, przy czym kształt i wielkość działek musi 
zapewnić realizację obiektów z zachowaniem norm i warunków technicznych 
zabudowy oraz dostęp do działek z dróg publicznych, 

b) na działce budowlanej lokalizację budynku gospodarczego o powierzchni 
zabudowy do 35 m2 lub garażu na 1-2 samochody osobowe, 

c) lokalizację obiektów usługowych, przy czym prowadzona działalność nie 
może powodować pogorszenia stanu środowiska, 

d) oddziaływanie obiektów usługowych nie może przekroczyć dopuszczalnych 



norm środowiska poza granice terenów objętych planam i! do których 
podmioty prowadzące działalność posiadają tytuł prawny), 

e) prowadzenie, przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący 
z przeznaczeniem terenu. 

ó) zakazuje się w obrębie strefy ochrony pośredniej studni (plan Nr 74/99) 
lokalizacji jakichkolwiek obiektów mogących skazić warstwę wodonośną. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D-szerokość w liniach 
rozgraniczających: 10 m. (plan Nr 71/99), 15 m. (pian Nr 83/99). 

3.Dla terenów oznaczonych na rysunkach planów symbolami : 

1) GP - szerokość w liniach rozgraniczających 35 m., 
2) Dw - szerokość w limach rozgraniczających nie mniej niż 3,5m. (plany Nr 

75/99,76/99,77/99,82/99), 
3) G - szerokość w liniach rozgraniczających 4m.do 6m. (plany Nr 83/99,81/99). 

4. Na terenie GP: 

1) należy zlokalizować drogę zbiorczą o szerokości minimum 5,Om., 
2) zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy stałej. 

§42 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

1. Architekturę budynków dostosować do naturalnych cech krajobrazu z zastosowaniem 
detali architektonicznych charakterystycznych dla zabudowy regionu. 

2. Wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji naziemnych. 
3. Dachy spadowe o kącie nachylenia połaci 35° do 45° . 
4. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym kolorem i 

fakturą. 
5. Budynki gospodarcze parterowe, dachy spadowe. 
6. Obiekty usługowe projektować z zachowaniem następujących warunków: 

1) wysokość obiektu- do 1 kondygnacji naziemnej, 
2) formy dachów spadowe o kącie nachylenia 35° do 45°, 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem j ą imitującym kolorem 

i fakturą. 

i 



§ 4 3 

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

1. Zapewnić zaopatrzenie w wodę , energię elektryczną i gaz z istniejących sieci na 
warunkach określonych przez dysponentów sieci i urządzeń. 

2.Gromadzenie i odprowadzanie: 

1) ścieków bytowo-gospodarczych kanalizacją sanitarną do gminnej oczyszczalni 
ścieków w Świlczy-Kamaszyn; 

2) wód opadowych „czystych" z dachów i zadaszeń na własny teren; 
3) dla wód opadowych „brudnych" z parkingów, placów, dojazdów zastosować 

zabezpieczenia chroniące skutecznie przed zanieczyszczeniem grunta, wód 
podziemnych i powierzchniowych; 

4) odpadów komunalnych stałych w szczelnych pojemnikach na własnym terenie, 
z zapewnieniem usuwania na zasadach obowiązujących w gminie. 

3.Zastosować ogrzewanie indywidualnie , nie pogarszające stanu środowiska ( gazowe, 
olejowe, elektryczne). 



Rozdział III 

Przepisy końcowe 

§44 

Ustala się .5......% składkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego niniejszą uchwała. 

§45 
Uchyla się ustalenia miejscowego piane ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Świlcza, uchwalonego Uchwałą Nr XXlI/52/82 Gminnej Rady Narodowej w 
Świlczy z dnia 22.04., 1982 r.( ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym W RN Nr 5/82, poz. 
28 z dnia 05.08.1982 r., z późniejszymi zmianami), w granicach planów uchwalonych 
niniejszą uchwalą. 

§46 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy Świlczy. 

§47 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

m m m u m ^ ^ m 

mgr/Jerzg Stokłosa. 


