
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 3/01 we wsi Przybyszowka gmina Swilcza. 


Uchwalony uchwahtNr .~!-y'~.!.?-.~.1.120C 
Rady Grniny w Swilczy ................ 
z dnia . g~. P.~!=:~~~<;i.. ~9q?!. ~ ... . 

Ustalenia planu 
(stanowill treSc uchwaly) 

Niniejsze ustalenia planu lqGzrue 
z rysunkiem pJanu oraz prognozq 

oddzialywania na srodowisko przyrodnicze 
wylozone byJy do publicznego wglqdu 
w siedzibie Urzf(du Gminy w Swilczy 

w okresie odJ~ ..9.~: ..do . .1.t?,~~!ZO02i' 

Rzesz6w,2001r.102 



Uchwaja Nr :C{VI/281j2001 

Rady Gminy w SwiJczy 
z dnia 28 czerHca 2002r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego we wsi Przybysz6wka. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 2 Z dnia S marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym (tekst jednoli1y Dz. U. z 200 I r. Nr ] 42, poz. ] 591 ) oraz art 26 ustawy z dnia 7 lipca 
J994r.o zagospodarowaniu przestrzennym (lekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 
z p6Zniejszymi zmianami). 

Rada Gminy w SwHczy 
postanawia, to nast~puje: 

Rozdzial I 

Przepisy ogolne 

§ 1 

1. 	 Uchwala Si~l miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/01 terenu pod 
dzialalnosc uslugowo - produkcyjnq we wsi Przybysz6wka, zwany dalej p]anem. 

2. 	 PJan, 0 kt6rym mowa w ust. ] stanowi zmianf( miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swilcza uchwalonego uchwalq Nr XXIll52/82 Gminnej Rady 
Narodowej w SwiIczy z dnia 22.04.1982r. ogloszonq w Dzienniku Urz~dowym WRN 
Nr 58/82, poz. 28 z dnia 5.08.] 982r. z pM:n. zmianami. 

3. 	 Zahicznikiem do niniejszej uchwaiy jest rysunek p]anu wykonany na mapie w skali 
1 :200, k16ry obowi£1,Zuje w zakresie oznaczefl na nim wystf(pujqcych. 

§2 

J. 	 przedmiotem uSlalen planu jest obszar 0 powierzchni okoJo 0,27 ha polozony we wsi 
Przybyszowka przy drodze krajowej ill 4 (obejmujqcy dziaJki 0 numerach 
ewidencyjnych 269/5, 270/3). 

2. 	 Zakres ustalefl planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajqce tereny 0 roznym przeznaczeniu, 

lub 0 roi:nych zasadach zagospodarowania, 
2) }inle zabudowy 
3) zasady zagospodarowania, 
4) zasady ksztahowania zabudowy 
5) szczegolne warunki zagospodarowania wynikajqce z potrzeb ochrony srodowiska 
6) zasady obSlugi w zakresie infrastruktury technicznej, komunikacji oraz zasady 

ochrony srodowiska. 
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'/ 	 § 3 

Na obszarze obj~tym pJanem, 0 kt6rym mowa w § 1 ust. 1 obowiqzujq uwarunkowania I· 
f
/ 

,wynikajqce z po}ozenla w zasi((gu strery ochrony sanitarnej Gf6wnego Zbiornika W6d
I 	 Podziemnych Nr 425 "Dt(hica - Stalowa Wola ~ ~esz6w" (G.Z.W.P.) zatwierdzonego 

decyzjq Nr KDH ]/013/6037/97 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i 
Lesnictwa z dnia 18 lipca 1997r. (niepublikowana). 

Rozdzial II 

Przepisy szczeg610we 

§4 

]. 	 W granicach planu ustala sit( nast«puj'tce przeznaczenie terenow, oznaczonych na 
rysunku planu, symbolami: 
1) UP - 0 powierzchni ok. 0,16 ha - teren przeznacza si~ pod dzialalnos6 usrugowo 

produkcyjn't ( drukarnia - sitodruk ), 
2) 	 GP - 0 powierzchni 0,05 ha - teren drogi krajowej nr 4, 

w liniach rozgraniczaj'tcych mogi· dopuszcza si« lokalizacj(( sieci infrastruktury 
technicznej i urz'tdzen reldamowych, na warunkach olcrdlonych przepisami 
szczegolnymi, 

3) 	 KD 0 powierzchni okolo 0,05 ha - teren drogi gminnej dojazdowej 
(projektowanej), 
w liruach rozgraniczaj'tcej drogi dopuszcza si~ lokalizacj~ sieci infrastruktury 
technicznej, na warunkach okreslonych przepisami szczegolnymi, 

4) 	 Do powierzchni OkOfO 0,01 ha - teren istniej'tcego dojazdu wewn~trznego. 
2. 	 Orientacyjny wjazd na teren oraz lillie podzialu wewn~trznego do uscislenia przez 

wla.sciwy organ administracyjny w decyzji 0 ustaleniu warunk6w zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

§5 

Usta]a si~ nastt(pujqce zasady zagospodarowania: 
1 . 	 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP: 

1) 	 dla nowo wznoszonych obiekt6w zachowanie nieprzelcraczalnych linii zabudowy 
od zewnf(trznej krawt(dzi projektowanej jezdni drogi krajowej nr 4: 
a) dla obiektow rue przeznaczonych na pobyt ludzi 35,0 m 
b) dJa obiekt6w przeznaczonych na pobyt ludzi: 

50,0 m dla obiekt6w jednokondygnacyjnych, 

70,0 m dla obiekt6w przekraczaj'tcychjedn'tkondygnacjf(, 


2) 	 zachowanie podstawowych odlegJosci obiekt6w kubaturowych, :mJejsc 
parkingowych od istniej'tcej SleCl infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowi<'l:Zllj'tcymi w tym zaIcresle przepisami szczegolnymi. 

3) 	 zapewnienie: 
a) 	 wyznaczenia w obr~ble terenu obj((tego planem utwardzonych IDleJSC 

parkingowych dla samochod6w osobowych ci~Zarowych w ilosci .. 
dostosowanej do programu inwestycyjnego, . '; 1\ R1£51 \)W~. 
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b) dJa obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnienie niezbi:(dnych 

zabezpieczen przed skutkami przekroczen dopuszczalnego poziomu halasu, 
4) prowadzona dzialalnosc nie maze przekraczac dopuszczalnych nonn srodowisk"a 

poza granice terenu wyznaczonego w planie, 
5) 	 przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgl~dnic istniej£tc£t siec infrastruktury 

technicznej, w razie koniecznosci jej przebudowi:( lub budow~ nowej na warunkach 
okreSlonych przez dysponent6w sleci, 

6) od strony poludniowej terenu oznaczonego symbo]em UP wprowadziC pas 
zieleni lzo1acyjnej ( stafozielonej), 

7) obsluga komun.lkacyjna terenu: 
a) docelowo przez drog~ gminnll dojazdow£t (projektowanv oznaezon£tna 

rysunku planu symbolem KD, 
b) do czasu realizacji drogi gminnej dojazdowej (KD) dopuszcza sj~ 

skomunikowanie terenu poprzez istniejc:tcy zjazd z dojazdu 
wewn~trznego oznaczonego na rysunku planu symbolem D, 

8 ) spos6b zagospodarowania i wykorzystania terenu musi uwzgl~dniac pemc:t 
ochron~ wod podziemnych, powierzehniowyeh i gleby przed zanieczyszczeniem. 

2. 	 Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu, symbolem OP ustala 
si~ szerokosc ( terenu ) 15 m 

3. 	 Dla terenu komunikaeji oznaczonego na rysunku planu symbo1em KD ustala Sl~ 
nast~pujl:\.ce parametry: 
1) szerokosc w liniach rozgraniczajllcych 10,0 m 
2) szerokosc jezdni 3,5 m 
3) szerokosc poboezy po 0,5 m 
4) w liniach rozgraniczajllcych drogj dopuszcza si~ Jokalizaej~ sieci infrastruktury 

technicznej, 
4. 	 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu, symbolem D szerokosc w 


liniach rozgraniczaj~eyeh 5,0 m 


§6 

Ustalasi~ nast~puj~ce zasady ksztahowania zabudowy: 
1. 	 Zapewnienje atrakeyjnej architektury budynku, z zachowaniem nast~pujllcych 

warunk6w: 
1) dostosowanie fonny an:hitektury budynku do cech krajobrazu i otoczenia 

z zastosowaniem elementow architektonicznyeh charakterystyeznych dla 
miejscowej tradycji. < 

2) 	 wysokosc obiektu nie moze przekraezac dwoch kondygnaeji, 
3) 	 zastosowac dachy 0 kf;lcie nachylenia polaei dachowych od 35° do 45°, a przy 

rozcz}onkowanej bryle budynku zaehowac jednakowe kllty nachylenia wszystkich 
polaci dachowyeh, 

4) 	 pokrycie dachu - dachowkl:\. ceramiczn£t lub materialem jc:t imituj'teym. 

§7 

Ustala sif( zasady obslugi w zakresie infrastruktury technieznej i ochrony srodowiska: 
1. 	 Zapewnienie zaopatrzenia w wod~, zasilania w energi~ elektryczn% gaz, z istniej£tcych 

sieei, na warunkach okreslonych przez dysponent6w siee] i urzc:tdzefi. 
2. 	 Gromadzenie i odprowadzanie: 

1) 	 sciek6w sanitamych do sied kanaHzaeji sanitamej ze skierowanjem do 
oczyszczalni sciek6w, 

http:nast~pujl:\.ce


2) 	 sciek6w technologicznych do kanalizacji sanitarnej wedlug z(b,Jd okrdlonych 
w obowiqzuj/{cych przepisach szczeg61nych, 

3) w6d opado\vych z dachOw i zadaszen na wlasny teren, 
4) spos6b odprowadzenia w6d opadowych z dr6g, miejsc postojowych, plac6w musi 

zapewnic pelne zabezpieczenie chroniqce przed przenikaniem zanieczyszczen do 
w6d powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, 

5) odpad6w: 
a) 	 komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wiasnej 

dziake z zapewnieniem ieh usuwania na zasadaeh obowiqzujqcyeh 
w Gminie, 

b) gospodarka odpadami powstajqcymi w wyniku prowadzonej dziaialnosci 
wedfug zasad oheslonyeh w obowi<\Zujqeych przepisach. 

Do ogrzewania obiekl6w zastosowac proekologiczne Zr6d~a energii cieplnej - nieJ. 
pogarszajqce stanu srodowiska w rozumieniu przepis6w szczeg6lnych. 

Zakazuje si~ wprowadzania sciek6w do w6d powierzchniowych i gleby, w tym do
4. 
przydroznych row6w. 

Rozdzial III 

Przepisy kOD<!owe 

§ 8 

Teren dla kt6rego, ustala si~ nowe przeznaczenie moze bye llZytkowany w spos6b 
dotychczasowy, do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

§9 

Ustala sil'( .ZQ.. % stawk~ sluzqcq naliczeniu opiary za wzrost wartosci nieruchomosci 
w zwi~ku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego objt(tego niniejsz'1 

uchwaiq. 

§ 10 

UchyJa sit( doty<;hczasowe ustaJenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swilcza uchwalonego uchwalq Nr XX1Il52/82 Gminnej Rady 
Narodowej Swilczy z dnia 22.04. 1982r., agloszonll w Dzienniku Urz¢owym WRN Nr 58/82, 
paz. 28 z dnia 5.08.1982r. z p6in, zmianami - w granicach terenu objl(tego planem 
uchwalonym niniejsU\. uchwalq. 

§11 

Wykananie uchwaiy zleca si~ Zarzqdowi Gminy w Swilczy. 

§ 12 

UchwaJa wchodzi w zycie po upJywie14 dni liczqc od daty jej ogioszenia w D lenniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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