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Uchwała Nr J ^ l / j l i Ó l 

Rady Gminy w Świlczy 

z dnia 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2/98 - terenu kontenerowej stacji paliw i usług 

nieuciążliwych we wsi Świlcza. 

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie terytorialnym / jednolity tekst Dz.U. Nr 13 z 1996 r. , poz. 74 z 

póź. zm. / oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr 89 , poz. 415 , z póź. zm. / 

R 

Rada Gminy w Świlczy 

uchwala , co następuje : 

§1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 

2/98 - terenu kontenerowej stacji paliw i usług komercyjnych 

nieuciążliwych we wsi Świlcza, zwany dalej planem. 

2. Plan , o którym mowa w ust. 1 stanowi zmianę miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza 

uchwalonego Uchwałą Nr 52/XXII/82 Gminnej Rady Narodowej w 

Świlczy z dnia 22.04.1982 r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 



Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 5/82 , poz. 28 z dnia 28.05.1982 

r . , z późniejszymi zmianami. 

3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały , który obowiązuje w 

zakresie : 

1/ granic planu 

2/przeznaczenia terenów 

3/ linii rozgraniczających 

4/linii zabudowy 

§2 

Przedmiotem planu jest obszar obejmujący część działki nr 4806 i 

odcinek drogi nr ewid. ..HJ.Mfc o łącznej powierzchni 0,79 ha położonej 

na północ od drogi krajowej E4 we wsi Świlcza. 

§3 

Teren objęty planem , o którym mowa w §1 ust. 1 położony jest w 

strefie ochronnej Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa 

Wola - Rzeszów" obowiązują uwarunkowania określone w dokumentacji 

hydrologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska , 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr KDH-1/013/6037/97 z dnia 

18.02.1997 r. /niepublikowana /. 



§4 

1. W granicach planu, o którym mowa w §1 ust. 1 wyznacza się tereny 

oznaczone na rysunku planu , symbolami: 

1/ KSU - teren o powierzchni 0,550 ha przeznacza się pod 

kontenerową stację paliw i usług komercyjnych nieuciążliwych , w 

tym : 

a/stację paliw 

b/zbiornik i dystrybutor gazu ziemnego 

c/obiekt socjalny i usługowo - handlowy 

2/DG teren o powierzchni 0,230 ha przeznacza się pod komunikację 

3/ KDK - teren o powierzchni 0,008 ha przeznacza się pod 

komunikację 

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub o różnym sposobie użytkowania mogą ulec 

korekcie pod warunkiem , że nie wykluczy to możliwości 

zagospodarowania i użytkowania terenów zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem. 

O korekcie tych linii zadecyduje właściwy organ administracji w 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§5 

1. Dla terenu kontenerowej stacji paliw i usług nieuciążliwych 

oznaczonego na rysunku planu , symbolem KSU ustala się 

następujące zasady zagospodarowania : 

1/ dostosowanie architektury obiektu / handlowo - usługowego i 

socjalnego / do naturalnych walorów krajobrazu, w odniesieniu do: 



aJ wysokości obiektu do 1,5 kondygnacji 

b/ estetycznego wyglądu architektonicznego , z uwagi na położenie 

trasy drodze krajowej 

c/ formy dachu - spadowy 

d/ pokrycia dachu - dachówka, lub materiałem ją imitującym 

2/ zachowanie : 

a/ nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrzej krawędzi drogi 

krajowej E4 : 

- 55,0 m. dla obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

- 75,0 m. dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

b/ w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu wzdłuż drogi 

dojazdowej , oznaczonej na rysunku planu symbolem DG, 

3/zagospodarowanie wolnego terenu zielenią zimozieloną, 

4/ orientacyjnie określony wjazd na teren do uściślenia w decyzji o 

ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

5/ powiązanie komunikacyjne terenu z drogą krajową E4 poprzez 

jeden zjazd z istniejącej drogi oznaczonej na rysunku planu , 

symbolem DG na zasadzie prawoskrętu, 

6/ obiekty i urządzenia związane ze stacją paliw usytuować w taki 

sposób , aby ich oddziaływanie nie przekraczało dopuszczalnych norm 

środowiska poza granice terenu , do którego inwestor posiada tytuł 

prawny, 



?/ prowadzenie monitoringu wód podziemnych i jakości wód 

gruntowych, 

8/ zastosowanie wszelkich zabezpieczeń chroniących przed: 

a/ przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu , wód 

podziemnych i powierzchniowych, 

b/ powstaniem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

c/ zastosowanie urządzeń i instalacji ograniczających emisję par 

produktów naftowych do powietrza oraz łagodzących oddziaływanie 

akustyczne, 

2. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 

DG ustała się następujące parametry : 

1/ szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15,0 m. 

2/ szerokość jezdni 

3/ w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej 

3. Na terenie komunikacji / pasa drogi krajowej E4 / oznaczonym na 

rysunku planu symbolem , KDK dopuszcza się prowadzenie sieci 

infrastruktury technicznej 

§6 

Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 



1/ zasilanie: 

a) w energię elektryczną z istniejącej sieci, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci, 

2/ zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci, 

3/ zaopatrzenie w media na warunkach określonych przez dysponentów, 

4/ gromadzenie i odprowadzenia: 

a) ścieków komunalnych docelowo poprzez kanalizację sanitarną na 

oczyszczalnie ścieków w Świlczy. Do czasu zrealizowania 

zbiorczej kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w 

sposób nie wpływający negatywnie na tereny sąsiednie i nie 

stanowiący zagrożenia dla wód podziemnych GZWP. 

b) wód deszczowych z zadaszeń i dachów do ziemi, 

c) wód deszczowych z placów i dróg dojazdowych po 

podczyszczeniu do odbiornika (docelowo) lub do rowu 

przydrożnego w sposób nie zagrażający działkom sąsiednim i 

pogorszeniu stosunków wodnych, 

5/ gromadzenie: 

a) odpadów stałych (śmieci) w pojemnikach usytuowanych w 
obrębie terenu, z zapewnieniem usuwania w sposób 
obowiązujący w gminie, 

b) odpadów technologicznych - w sposób nie zagrażający 
środowisku i zdrowiu ludzi, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi. 



6/ ogrzewanie indywidualnie nie pogarszające stanu czystości 

środowiska, 

§7 

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu 

dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania. 

§8 

Ustala się % stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z ustaleniem niniejszego planu 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 ust. 1. 

§9 

Uchyla się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świlcza uchwalonego uchwałą Nr 52/XXII/82 

Gminnej Rady Narodowej z dnia 22.04.1982 r. , ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 5/82 , poz. 28 z dnia 

28.05.1982 r. , z póź. zm. , w granicach planu objętego niniejszą uchwałą. 



§10 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy w Świlczy. 

§11 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji 

...(j.Ą^ćItwc^O i' (bhAefi*. . 

§12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 -tu dni od daty jej 

publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego. 


