
J 
.1 

Podka.OS.69.1039 

UCHWAtA Nr XXIVl20S/0S 

RADY GMINY SWILCZA 


z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci 
Przybyszowka - Pustki 

(Rzesz6w, dnia 12 maja 2005 r.) 

Ozialajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p6in. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80, poz. 717, z p6in. zm.), oraz uchwaty 
Rady Gminy Swilcza Nr Xl1l105/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Swilcza, uchwalonego uchwalq Nr 
111/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy Swilcza uchwala, co nast~puje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1. 1. Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miE;ljscowosci Przybysz6wka 
- Pustki, zwany dalej planem. 

2. Zalqcznikiem do niniejszej uchwaty jest rysunek planu w skali 1:1000, b~dqcy integralnq cz~sciq 
ustaleri planu, obowiqzujqcy w zakresie okreslonym legendq, stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do uchwaly. 

§ 2. Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 0,24 ha, polo2:ony w poblizu kosciota w Przybysz6wce -
Pustkach, ograniczony: 

- od strony poludniowej, wschodniej i zachodniej - terenami upraw polowych, 
.... ··c.,··oc.tstronyp6Inocnej··terenem' koseiola;' ._.........._........_._-_................._......... 

§ 3. Ustala si~ przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U, pod zabudow~ 
ustugOWq. 

§ 4. Gospodarka odpadami na obszarze planu na zasadach obowiqzujqcych w gminie. 

§ 5. 1. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami gestor6w tych sieci 
oraz odpowiednich organ6w. 

2. W przypadku wystqpienia kolizji projektowanych obiekt6w z istniejqcymi sieciami infrastruktury 
technicznej nalezy sieci te przystosowac do nowych warunk6w pracy w porozumieniu z gestorami tych 
sieci. 

II. PRZEPISY SZCZEGOtOWE 

§ 6. Ustalenia dla terenu U 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) 	 teren oznaczony na rysunku planu symbolem U, 0 powierzchni ok. 0,24 ha, przeznacza si~ pod 
zabudow~ ustugOWq zwiqzanq z kultem religijnym lub stanowiqcq niezb~dne zaplecze funkcjonowania 
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koscicHa zlokalizowanego po p6lnoenej stronie terenu, 
2) dopuszcza si~ lokalizacj~ sieei i urzqdzeri infrastruktury technieznej pod warunkiem ze nie wykluezy to 

mozliwosei jego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem pOdstawowym. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linia zabudowy nieprzekraczalna - 4 m od granicy planu, 
2) powierzehnia zabudowy nie wi~ksza nit 50% powierzchni terenu, 
3) w ramach terenu nalezy pozostawie nie mniej nit 30% powierzehni biologicznie czynnej, 
4) wysokose zabudowy do 10 m i nie wi~cej nii: 3 kondygnacji nadziemnych; trzecia kondygnacja w 

calosci lub cz~sciowo w poddaszu, 
5) dachy wielospadowe, 


6) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 35°-45°, 

7) przykrycie dach6w dach6wkq, blachodach6wkq, blachq lub dach6wkq bitumicznq, 

8) zastosowanie nie wi~cej nii: dw6ch kolor6w i dw6ch odeieni kazdego z tych kolor6w na elewacjach 


budynk6w. 
3. Nie dopuszcza si~ podziatu terenu na dziatki budowlane. 
4. Zasady obs~Ugi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dost~pnose komunikacyjna od pcHozonej po prnnocnej stronie terenu publicznej drogi gminnej, 
poprzez drog~ wewn~trznq, 

2) liczba miejsc postojowych - w zalei:nosci od potrzeb, w dostosowaniu do rodzaju zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 


3) zaopalrzenie w energi~ elektrycznq - z terenowej sieci elektroenergetycznej, 

4) ustugi telekomunikacyjne - poprzez przewodowq siee telekomunikacyjnq, 

5) zaopatrzenie w wod~ - z istniejqcej sieci wodociqgowej, 

6) odprowadzenie sciek6w sanitarnych: 


a) docelowo projektowanym przytqczem do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 
b) tymczasowo do szczelnego zbiornika na scieki, kt6re b~dqwywozone do oczyszczalni sciek6w, 

7) odprowadzenie w6d opadowych - (po ich oczyszczeniu) powierzchniowo( do istniejqcych ciek6w 
wodnych lub studni chtonnych, 

8) zaopatrzenie w gaz - z projektowanego przylqcza gazowego wyprowadzonego od istniejqcego 
gazociqgu sredniopr~znego 0 srednicy 032, 

9) zaopatrzenie w ciepto - indywidualnie z kottowni wbudowanych i poprzez wykorzystanie energii ze 
zr6det odnawialnych. 
5. Do CZaSU realizacji ustaleri. planu teren pozostawia si~ w dotychczas(Jwym uzytkowaniu bez 

"-'---motliwosCilokalizacv-budynk6wlub-bu(foWiio~ c-hanikferzetYmczasowym~~nTe- iW~zanycfizre-alliacj~f--" 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

6. Ustala si~ jednorazowq op~at~ z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiqzku z uchwaleniem 
planu w wysokosci 0%. 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§ 7. Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Swilcza. 

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

ZAt.J.\CZNIK Nr 1 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W MIEJSCOWOSCI PRZYBYSZOWKA PUSTKI 


(grafik~ pomini~to) 
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