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Uchwala Nr f:..YJ.i~/.?pOO 
Rady Gminy w$yvilczy 
Z d nia JiJP/'/!M!!l9.. f!1.?O r 

Z sprawie uchwalenia miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Gminy Swilcza 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 usta",'Y z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(tekstjednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z poin. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 
poz.139 z poin. zm.) 

Rada Gminy wSwilczy 
Uchwala co nast~puje: 

Rozdzial I 
Przepisy ogolne 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznaczone 
numeraml: 
1) we wsi Bratkowice: od Nr 1199 do Nr 12/99, 
2) we wsi WoIiczka: od Nr 13/99 do Nr 25/99, 
3) we wsi BI~dowa Zglobienska: od Nr 26/99 do Nr 30/99. 
4" we wsi Bzianka: od Nr 31/99 do Nr 34/99 i Nr 36/99, 13 3~ 3 Y; 3c: 

(~e wsi Przybyszowka: ad Nr 39/99 do Nr 42/99, 
6) we wsi Mrowla: od Nr 43/99 do Nr 45/99, 
7) we wsi Trzciana: od Nr 48/99 do Nr 56/99, 
8) we wsi DCibrowa: od Nr 57/99 do Nr 64/99, 
9) we wsi Rudna Wielka: od Nr 66/99 do Nr 68/99 i Nr 70/99, C;:( 
10) we wsi Swi1cza: , od Nr 71199, Nr 74/99 do Nr 77/99 i 

od Nr 81199 do Nr 84/99, zwane dalej 

planami. 


" . 

2. Plany, 0 ktorych mowa w ust.l stanowiCi zmian~ miejscowego planu zagospodaro
-wania przestrzennego Gminy Swilcza uchwalonego uchwah4:. nr XXII/52/82 Gminnej 

Rady narodowej w Swilczy z dnia 22.04.1982 r., ogloszon<t w Dzienniku Urz~dowym 

WRN Nr 5/82, poz.28 z dnia 5.08.1982 r. , z pOin. zm. { 


3. Za!<tcznikami 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, 

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4 7,48,49,51,52:53 do niniejszej uchwaly sq, 

rysunki planow na mapach w skali 1: 1 000 i 1 :2000, ktore obowhlzuj<t w zakresie /,~,:,,"~:, 

oznaczefi na nich wyst<a>uj<tcych / '~/ 
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§2 

1. 	 Przedmiot i zakres ustalen plan6w obejmuje: 
1) przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczaj'lce tereny 0 r6z.nym przeznaczeniu 

lub 0 roz.nych zasadach zagospodarowania, 
2) linie rozgraniczaj'lce drog oraz linie zabudowy, 
3) zasady zagospodarowania, 
4) zasady ksztahowania zabudowy, 
5) szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow wynikajCl.ce z potrzeb ochrony 

srodowiska przyrodniczego, Kulturowego i zdrowia ludzi, 

6) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i telekornunikacji. 


§3 

1. Na terenach obj~tych planami, 0 ktorych mowa w § 1 ust.1 obowi'l:Zllj'l zasady 
ochrony obszar6w prawnie chronionych: 
1) spos6b zagospodarowania i wykorzystania terenow zap ewni aj 'ice peIne 
zabezpieczenie G16wnego Zbiornika W6d Podziemnych Nr 425 ,,D~bica-Stalowa 
Wola-Rzesz6w" (G.Z. W.P) przed zanieczyszczeniem, zatwierdzonego decyzj'l 
Nr KDH 1/013/6037/97 Ministra Ochrony Srodowiska Zasob6w Naturalnych i 
Ldnictwa z dnia 18 Upca 1997 (niepublikowana), w tym dla teren6w obj~tych 

planami: 

a) 1199,2/99,3/99,4/99,5/99,6/99,43/99 A4/99 ,45/99 ,48/99 ,49/99 ,50/99 ,51/99 ,52/99 
53/99,54/99,56/99,57 /99( cz~6),62/99 ,63/99,64/99,66/99,67/99,68/99,70/99, 71199 
74/99,wynikaj'lce z polozenia w obszarze Zbiornika (G.Z.W.P), 

b) 7/99,8/99,9199,10/99,11/99,12/99,13/99, 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(cz~sc),58/99,60/99,61/99, 
75/99,76/99,77/99,81/99,82/99,83/99,84/99-wynikaj<l;.ce z polozenia w strefie 
ochronnej tego zbiomika, 

2) zasady zagospodarowania warunkuj'lce zachowanie i ochronlt zasob6w i walorow 

przyrodniczych wynikaj'lce z polozenia terenow obj~tych planami Nr: 7/99,8/99 

9/99,10/99 w Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu okreslone w rozporz'ldzeniu Wojewody Rzeszowskiego Nr35 z dnia 

14lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 7/92) stanowiCl.cego obszar 

wf(ziowy w projektowanej sieci ekologicznej ECONET - POLSKA, 


3) spos6b zagospodarowania i wykorzystania teren6w objt;:tych planami Nr: 50/99, 
51/99,52/99,66/99,67/99(czecsc),-wynikajCl.ce z pclozenia w strefie zasobowej 
w6d podziemnych dla miasta Rzeszowa okreslone decyzj q Ministra Ochrony 
Srodowiska Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa 

http:51/99,52/99,66/99,67/99(czecsc),-wynikajCl.ce
http:75/99,76/99,77/99,81/99,82/99,83/99,84/99-wynikaj<l;.ce
http:wynikajCl.ce
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4) warunki zagospodarowania wynikaj ,!:ee z poiozenia teren6w obj ~tyeh planami Nr: 

a) 	 1/99,2/99,3/99,6/99- w zewn~trznej strefie oehrony posredniej studni 8-1,S-2, 
S-3 we wsi Bratkowiee okreslonej decyzj,!: Wojewody Rzeszowskiego 
Nr as - III -3/62·10/41197 z dnia 31.07.1997 r. 

b) 	 61/99,63,99 w zewn~trznej strefie oemony sanitarnej studni 8-l,S-2 we wsi 
Swilcza okreslonej decyzj,!: Wojewody Rzeszowskiego Nr OS-III-1I6210/39193 
z dnia 31.12.1993 r. 

c) 	 70/99 w zewn~trznej strefie oehrony sanitamej studni 8-1,8-2 we wsi 
Pogwizd6w (poza granieft administraeyjnft gminy Swileza) 

d) 	 74/99 w zewn~trznej strefie oehrony sanitarnej studni 8-1,S-2 we wsi Swilcza 
okreslonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OS - III -116210/51195 
z dnia 22.09.1995 r. 

5) uwarunkowania wynikaj'l.ce z poiozenia terenow obj~tyeh planami Nr 41199, 
42/99- obszarze gomiczym zMz gazu ziemnego "Kielanowka-Rzeszow" okreslone 
w decyzji Ministra OeMony Srodowiska Zasob6w Naruralnych i Lesnictwa 
Gosml3135/93/94 z dnia 14.01.1994 r. 

6) uwarunkowania wynikaj,!:ce z poloZenia terenu obj~tego planami Nr 44/99 
w sektorze podejscia do lotniska w Jasionce, w kt6rym vvyst~puj'l:. ograniezenia 
wysokosci zabudowy, 

7) uwarunkowania wynikaj'l.ce z przepis6w ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o oehronie d6br k'Ultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.nr 98,poz. 1150) 
obowi'l:.zuj'l:.na obszaraeh obj~tyeh planarni Nr: 

a) 50/99,7 0199(cz~sc terenu) - polozonyeh w zasi~gu strety oehrony 
konserwatorskiej "B2" i "B7" tj. oCMony zachowanyeh element6w zabytkowyeh, 

b) 	 70199 (wschodnia eZf(sc terenu) - pOfozonego w zasi~gu strefy oehrony 
konserwatorskiej "E2" - tj. oehrony ekspozyeji obiekt6w zabytkowych, 
"AS" scisfej oehrony, 

c) 	 15/99 (cz~sc terenu ), 18/99,20199(cz~sc terenu),25/99,26/99,31199, 
32/99 (ez~sc terenu),34/99 - polozonych w zasi~gu strefY konserwatorskiej 
"K1,K2,K4" tj. ochrony krajobrazu kulturowego, 

d) 	 15/99,34/99 - poiozonych w strefie "H5,H6" tj. oehronyobszar6w 
historyeznego zainwestowania 

e) 15/99 (cz~sc zachodnia terenu) , 20199 (cz~sc),26/99A5/99 (cz~sc), 
66/99 - pOfozonyeh w zabytko"vym obszarze ruralistycznym, 

f) 50199,51199,58/99,60199,68/99,70/99 - polozonych w zasi~gu punkt6w 
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,,1,5,6,11,l3" osi ci1t,g6w widokowych. 

g) 	 19/99,60/99 poiozone w zasi~gu stanowisk archeologicznych, 

h) 	49/99,60/99,64/99 pOfozone w poblizu stanowisk archeologicznych .. 

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczaj'l.cych tereny moze ulec korekcie pod 

warunkiem , ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie 

z przeznaczeniem. 0 korekcie tych linii zadecyduje wiaSciwy organ administracji 

w decyzji 0 ustaleniu warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu. 


3. Usyruowanie orientacyjnych wjazd6w na tereny do uscislenia w decyzji 0 ustaleniu 

warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu. 


RozdzialII 

Przepisy szczeg6lowe 


1. Ustalenia odnosz~ce si~ do obszarow obj~tych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr: 1199,2/99,3/99,4/99,5/99,6/99, 7/99, 8/99, 
9/99, 10/99, 11/99,12/99 we wsi Bratkowice : 

§4 

W granicach obszar6w obj~tych planami od Nr 1/99 do Nr 12/99 ustala si~ nast~puj'l.ce 
przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunkach plan6w, symbol ami: 

1. 	 MN 0 hlcznej powierzchni okolo 8,20 ha, w tym w planach Nr: 
1I9Q 0 powierzchni okolo 5,84 ha, 2/99 0 powierzchni okolo 0,12 ha, 
3/99 0 powierzchni okolo 0,11 ha, 4/99 0 powierzchni okolo 0,54 ha, 
5/99 0 powierzchni okolo 0,41 ha, 6/99 0 powierzchni okolo 0,15 ha, 
8/990 powierzchni okofo 0,14 ha, 9/99 0 powierzchni okolo 3,30 ha, 
10/990 powierzchni okolo 0,28 ha, 11/99 0 powierzchni okolo 0,10 ha, 12/990 
powierzchni okoio 0,41 ha - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. 	 UP 0 powierzchni okofo 0,67 ha (plan Nr 7/99) - teren pod dzialalnos6 usrugowo
Produkcyjn'l.. 

3. 	 L 0 powierzchni okofo 0,03 ha (plan Nr 7/99) - odcinek drogi powiatowej. 
4. 	 Do l'l:.cznej powierzchni okofo 0,99 ha, w tym w planach Nr: 11990 powierzchni 

okolo 0,90 ha, Nr 2/990 powierzchni 0,01 ha, Nr 3/990 powierzchni okolo 0,02 ha, 
Nr 4/990 powierzchni okofo 0,03 ha, Nr 5/99 0 powierzchni okofo 0,03 ha - tereny 
komunikacji. 

5. 	 Dw 0 f'l.cznej powierzchni okofo 0,17 ha, w tym w planach Nr:4/99 0 powierzchni 
okolo 0,03 ha, 6/99 0 powierzchni okolo 0,02 ha, 9/99 0 powierzchni okafo O,12ha~-

tereny dojazd6w wewn,trznych. 	 Z "p .. ~, ~~i'('.·· .. 

, I 'I~' : I.,,/,h' ," 
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§ 19 

Ustala si(( zasady obsrugi teren6w w zakresie infrastruktury tecbnicznej i ochrony 
srodowiska. 

1. 	 Zapewnic zaopatrzenie w wod~, energi(( elelctryczn'l i gaz z istniejetcych sieci, na 

warunkach okreslonych przez dysponent6w sieei i urzetdzeft. 


2. 	 Gromadzenie i odprowadzenie : 

1) sciek6w bytowo - gospodarczych docelowo poprzez szczelnctkanfilizacj(( 

sanitam't (projektowana) do gminnej oczyszczalni seiek6w w Rzeszowie, 


2) dopuszcza si~ indywidualny spos6b gromadzenia i oczyszczania sciek6w 

bytowo - gospodarczych w przydomowych oczyszczalniach sciek6w na 

wfasnych dziallcach, przy czym nalety zastosowac peme zabezpieczenie gleb i 

w6d podziemnych przed zanieczyszczeniem, 


3) w6d opadowych "czystych" z dach6w i zadaszefl na wlasny teren, 
4) dla w6d opadowych "brudnyeh" z parking6w, plae6w, dr6g dojazdowyeh 


zastosowac zabezpieczenia chronictee przed przenikaniem zanieczyszczen do 

gruntu, w6d podziemnych i powierzchniowych, 


5) odpad6w komunalnych stalych w szczeInych pojernnikach na wlasnym terenie 

z zape\A,lllieniem usuwania na zasadaeh obowi¥llj,!:cych w Gminie. 


3. Zastosowac ogrzewanie indywidualne, W spos6b nie pogarszaj,!:cy stanu srodowiska 
(gazowe, olej owe, elektryczne). 

5. 	 Ustalenia odnoszf!ce si~ do obszar6w obj~tych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego Nr : 39/99,40/99) 41199,42/99 we wsi 
Przybysz6wka 

§20 

W granicach obszar6w obj~tych planami od Nr 39/99 do Nr 42/99 ustala sift 
nast((puj'tce przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunkach plan6w, symbolami : 

I. 	 MN 0 I'!:cznej powierzeImi okofo 7,30 ha, w tym planach Nr: 
39/990 powierzehni okofo 0)18 ha, 40/99 0 powierzchni okofo 0,I4 ha. 
41199 0 powierzchni ok Of0 0,28 ha, 42/99 0 powierzchni okofo 6,70 ha - tereny 
zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej. 

2. 	 D a f,!:eznej powierzchni okofo 0)62 ha) w tym w planaeh Nr: 4 I /99 0 powierzchni ,,' 
okafo 0,02 ha, 42/990 powierzchni okofo 0~60 ha tereny komunikacji. .'..~. :: . 

3. 	 Dw a powierzchni okofo 0,02 ha (plan Nr 40/99) 
; .... ", - ~ 

.....,~ 	 ~ I i""\ 0'\ ":..".. ...... ,-,~ 

~ 	<"'., ,~rm,&~~i1( 

teren doj azdu wewnfttrznego;' .' .. 
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§ 21 

Ustala si~ nast~puj'ice zasady zagospodarowania : 

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach plan6w, symbolami MN : 
1) uwzgl~dnienie uwarunkOWatl wynikaj'icych z polozenia terenow obj~tych 

planami Nr 41/99,42/99 w obszarze gorniczym, 0 lctorym mowa w § 3 ust. 5, 

2) zachowanie linii zabudowy : 

a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu Nr 41/99 symbolami MN 1 i 1vfN 2, 
- 5 m ad linii rozgraniczaj'icej drogi oznaczen na rysunku planu, symbolem D 0 

numerze ewidencyjnyrn 47720, 
b) 10m ad linii rozgraniczaj~cej drogi oznaczonej na rysunlru planu Nr 42/99 

symbolem Do numerze ewidencyjnym 4729,20 m od gazoci~u A 80 rom i 20 
m. od p6lnocnej dzialki a numerze ewidencyjnym 4767/2, 

3) przeznaczenie minimum 20 % t~cznej powierzchni dzialki budowlanej pod zielen 

4) obsluga komunikacyjna teren6w, obj~tych planami Nr: 

a) 39/99 - z drogi 0 numerze ewidencyjnym 2100 lub 209611, 

b) 40/99 z drogi gminnej a numerze ewidencyjnym 4720 poprzez dojazd 


wewncttrzny oznaczony na rysunku planu, symbolem Dw, 

c) 41/99 i 42/99 z drogi gminnej a numerze ewidencyjnym 4729. 


5) dopuszcza si~ : 

a) na dzialce budowlanej lokalizacj~ budynku gospodarczego a powierzchni do 
35 m 2lub garazu na 1-2 samochody osobowe, 

b) lokalizacj~ obiekt6w uslugo\\')'ch nie pogarszaj~cych stanu srodowiska - jako 
wolnostoj'lce lub wbudowane w kubatur~ budynku, przy czym nalei:y zapewnic 
wyznaczenie utvvardzonych miejsc postojowych dla uZytkownik6w uslug, 

c) podziai teren6w MN 1 i MN 2 na dziaUd budowlane, przy czym ksztalt i 
wielkosc dziaiek musi zapewnic zachowanie realizacji zabudowy zgodnie z 
obowi'lzuj'icymi normami i warunkami technicznymi. 

6) dziaialnosc uslugowa prowadzona na poszczeg6lnych dziall<ach nie moze 

przekraczac dopuszczalnych nonn srodowiska, poza granice dzialek obj~tych 


planami (do ktorych podmioty prowad~ce dzialalnosc posiadaj~ tytul prawny). 


2. Dla teren6w oznaczonych na rysunkach plan6w, symbolami D 
rozgraniczaj ct.cych 10m. 

szerokosc w liniach 

./ 



3. Dla terenu oznaczonego na rySunkll planu, symbolem Dw - szerokosc w liniaeh 

rozgraniczaj'l:cych nie mniej niz 3,5 m. 


§ 22 

Ustala si~ zasady ksztaltowania zabudowy : 

L Dostosowanie architeh.'tUry budynk6w mieszkalnych do naturalnyeh walorow 
krajobrazu : . 

1) vqsokos6 budynk6w - parterowe z poddaszem uzytkowym, 
2) dach spadowe 0 pol:aciach 0 nachyleniu pohi.ci 35° do 45°, 
3) pokrycie dach6wk'l: ceramieZ!l~ lub materia:lem j'l: imituj'l:cym, 
4) formy budynk6w naleZy wzbogaci6 detalami architektonicznymi nawi'I:ZUj'l:cymi 

do rniejscowej tradycji.,.,. 
2. 	Obiekty gospodarcze i usrugowe - parterowe 0 da~hach spadowych, pokryte 

dach6wk'l: lub materiatem j'l: imituj'l:cym. 

§ 23 

Usta1a si~ zasady obsl:ugi teren6w w zakresie infrastruktury technicznej i oehrony 
srodowiska. 

1. 	 Zapewni6 zaopatrzenie w wod~, energi~ elektryczn'l: i gaz z istniej'l:cych sieci, na 
warunkach okreslonych przez dysponent6w sieci i urzl:tdzeii. 

2. 	 Gromadzenie i odprowadzanie : 
1) sciek6w bytowo - gospodarczych docelowo przez gzczeIn'l:kanalizacj~ sanitam'l: 

(proj ektowana) do gminnej oczyszczalni sciek6w we wsi Swilcza - Kamyszyn. 
2) dopuszcza si~ indywidualny spos6b gromadzenia i oezyszczania sciek6w bytowo 

gospodarczych w przydomowych oezyszezalniach seiek6w na wtasnych dzia1:kach, 
przy czym naleZy zastosowa6 peine zabezpieczenie gleb i w6d podziernnych przed 
zani eezyszczeni em, 

3) w6d opadowych "czystych" z dach6w i zadaszen na wlasny teren, 
4) dla w6d opadowych "brudnych" z parking6w, plac6w, dr6g dojazdowych 


zastosowac zabezpieczenia chroni'l:ce przed przenikaniem zanieczyszczen do 

gruntu, w6d powierzehniowych i podziemnych, 


5) odpad6w komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach na wtasnym terenie z 

zapewnieniem usuwania na zasadach obowiCl:Zuj'l:cych w Grninie. 


3. Zastosowa6 ogrzewanie indywidualne, W spos6b nie pogarszaj'l:cy stanu srodowiska 
(gazowe, olejowe, elektryczne). 

" " 

-~' "',:<;.
". 
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I RozdzialID 

~rzepisy koncowe 

§ 44 

Ustala si~.5 ......% sldadk~ s1u.Zct:c~ naliczeniu jednorazowych optat za wzrost wartosci 
nieruchomosci w zwi¢ti z uchwaleniem miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennegQ niniejszq uchwaia. 

§ 45 
Uchyla silt ustalerria miejscowego planu og61uego zagospodarowairia przestrzennego 

~ Gminy Swilcza , uchwalonego Uchwal~Nr XXII/52/82 Gminnej RadyNarodowej w 
....Swilczy zdnia 22.04.1982 r.C ogloSZOllq w Dzienniku Urz~dovrym WRN Nr 5/82, poz. 

28 z dnia 05.08.1982 f., Z p6Zo.iejszymi zmianami), w granicach plan6w uchwalonych 
niniejszq uchwalq: 

§ 46 

Wykonanie uchwaly zleca si~ Zarzqdowi Gminy Swilczy. 

§ 47 
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