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BURMISTRZ MIASTA I GMINY GLOGOW MALOPOLSKI 

• 
MIEJSCOWY PLAN 


ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2/02 

W GMINIE GLOGOW MALOPOLSKI 


Plan uchwalony Uchwalq Nr //13512002 Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim 
z dnia 6 grudnia 2002 r. ogloszonq w Dz. U Nr 1 z 3 stycznia 2003 r. poz.2. 



U C H W A L A Nr II/35/2002 

Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim 


z dnia 6 grudnia 2002r 


w sprawie ttchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 w 
gminie Glog6w Malopolski. 

Na podstawie art.IS ust.2 pkt.5 ustawy z dnia S marc a 1990r 0 samorz~dzie gminnym 
(tj.Dz.U z 200lr Nr 142 poz.1591 z poin.zrnianami) i art.26 ustawy z dnia 71ipca 1994r 0 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj .Dz U z 1999r Nr 15 poz.139 z poin.zrnianarni) 

Rada Miejska 
uchwala co nast~puje : 

§ 1 

1. 	 Uchwala si<:;: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 w gminie 
Giogow Maiopolski, stanowiq,py zmian<:;: miejscowego planu og6lnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Glogow Malopolski uchwalonego uchwahl:. 
Rady Miejskiej w Glogowie Mlp. Nr VII41194 z dnia 23 listopada 1994r ogloszon~ w 
Dzienniku Urz<:;:dowym Woj ewodztwa Rzeszowskiego Nr 12 poz.139 z dnia 16 
grudnia 1994r (z poin.zmianami), zwany dalej planem 

2. 	 Zalqcznikiem do niniejszej uchwaly jest rysunek planu w skali 1 :2000 obowi'tZUj~cy 
w zakresie oznaczen: granic planu, linii rozgraniczaj~cych tereny 0 roi:nym 
przeznaczeniu, symboli przeznaczenia terenu, linE zabudowy. 

3. 	 przebieg orientacyjny linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu moze 
bye uscislony pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania 
terenow zgodnie z przeznaczeniem ustalonym wplanie. 

• 	
§ 2 

przedmiotem planujest teren 0 pow. okolo 1,30 ha poiozony we wsi Miiocin przylegaj'l:.cy do 
ulicy Milocinskiej od jej p6lnocnej strony. 

§ 3 

Na terenie obj<:;:tym planem obowiq,zuje zachowanie warunkow wynikaj~cych z poiozenia na 
obszarze strefy ochronnej Gl6wnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 "D~bica- Stalowa 
Wola - Rzeszow " okreslonych w dokumentacji hydrologicznej, zatwierdzonej decyzj~Nr 
KDH 1/013/6037/97 Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa zdnia 
lSlipca 1997r. 

§ 4 

Ustala si<:;: przeznaczenie terenu obj<:;:tego planem : 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usiug komercyjnych oznaczone na 
rysunku planu symbolami : 1 MNU i 2 MNU, . 

2) Tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami: 
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KG fragment pasa drogowego projektowanej w mpozp. m.Rzeszowie uliey gl6wnej 
(polnocnej obwodniey m.Rzeszowa), 

KD droga dojazdowa. 

§ 5 

1. 	 Na terenie zabudowy mieszkaniowej i uslug komercyjnych nie oddziahlj'l.cych 
znacz'l.co na srodowisko i zdrowie ludzi, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 
MNUi2MNU 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy od projektowanej drogi glownej KG jak na 
rysunku planu, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od dojazdowej KD zgodnie z przepisami 
szczeg61nymi, 

• 
3) podzial terenu na dziaiki budowlane na zasadach okreslonych przepisami 

szczeg61nymi, przy czym nale:iy zapewnic skomunikowanie wszystkich 
dzialek jednym zjazdem z drogi gi6wnej KG poprzez drog~ dojazdowa KD, 

4) 	 minimalny udziai powierzchni biologicznej czynnej - 30% powierzchni calej 
dzialki, 

5) 	 w terenie 1 MNU i 2 MNU wprowadzie pas wysokiej zieleni izolacyjnej 0 

co najrnniej 3m, ograniczaj'l.cy oddzialywanie drogi g16wnej KG na zabudow~ 
rnieszkaniOW'l.. 

6) architektur~ obiektow dostosowae do otaczajc:tcego krajobrazu i fonn 
charakterystycznych dla regionu przy zachowaniu : 

a) wysokosci obiektow nie przekraczajc:tcych 3 kondygnacji, w tym 
poddasze u:iytkowe, 

b) dachy spadziste, przy rozczlonkowanejbryle budynku 0 jednakowych 
katach nachylenia wszystkich dachow i daszkow; pokrycie dachow 

dach6wkc:t ceramicznc:t lub material em doch6wko-podobnym. 
7) obiekty uslugowe rnogc:t bye wbudowane w kubatur~ budynk6w mieszkalnych 

lub wolnostoj'l.ce, 
8) dopuszcza si~ lokalizacj~ obiekt6w malej architektury, 
9) dost~pnos6 komunikacyjna wyl'l.cznie od drogi dojazdowej KD powi'l.2anej z 

drogc:t gI6wn'l.KG. 
10) dla budynk6w mieszkalnychjednorodzinnych lub dla 1 mieszkania 1 

mieszkania w malym domu mieszkalnym naleZy zapewnic minimum 2 
stanowiska postojowe dla samochodow osobowych z uwzgl~dnieniem miejsca 
w garazu + 1 stanowisko postojowe dla funkcji uslugowych wbudowanych; dla 
obiekt6w uslugowych wolnostoj'l.cych nale:iy zapewnic utwardzone miejsca 
postojowe w ilosci dostosowanej do rodzaju uslug. 

11)zapewni6 pelnc:t ochron~ przed zanieczyszczeniem wod istniej'l.cego, 
przykrytego cieku wodnego, 

12)w zagospodarowaniu teren6w 1 MNU i 2 MNU obowi'tZUj'l. ograniczenia 
wynikajc:tce z polo zenia terenu w zasi~gu strefy bezpieczenstwa od 
gazociqgow wysokopr~Znych fi 700 mm i fi 400 mm okreslone przepisami 
szczeg6lnymi, 

13)w zagospodarowaniu terenu 1 MNU obowic:tzujc:t ograniczenia wynikajc:tce z 
w zasi~gu oddzialywania linii elektroenergetycznej 110 kV, okreSlone 
szczegolnymi, 

14)na terenie polozonym pomi~dzy linic:t rozgraniczajc:tcc:t tereny oznaczone 
symbol ami 1 MNU, 2MNU oraz KG i nieprzekraczalnc:t lini'l. zabudowy 
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dopuszcza si~ ur:rit.dzenie parkingaw parkingaw zachowaniem warunk6w 
okrdlonych ustaleniami planu w pk-cie 12 

15)dopuszcza si~ przebieg sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem 
warunkow okreslonych przepisami szczegolnymi, 

2. 	 Na terenach komunikaeji oznaezonych symbolami: 
1) KG - fragment pasa drogowego projektowanej w mpozp m.Rzeszowa uliey 

g16wnej - p61nocnej obwodnicy m.Rzeszowa, 
2) KD - droga dojazdowa 0 szerokosci 10-12 m w liniach rozgraniczaj'lcych 

- szerokos6 j ezdni 6 m, 
3) w pasach drogowych dopuszcza si~ prowadzenie i lokalizacj~ nowyeh oraz 
przebudow~ i przelozenie istniej'lcych sieci i urz'ldzen infrastruktury 
technicznej .. 

§ 6 

• Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze obj~tym granicami planu : 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~ i gaz z projektowanej sieci na warunkach okreslonych przez 
dysponentaw tych sieci i UfZ'lclzen. 

2. 	 Zasilanie w energi~ elektrycZ11'l z istniej'lcej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przy1'lczenia okreslonymi przez 
dysponenta sieci. 

3. 	 Odprowadzenie sciekow bytowych kanalizacj'l sanitarn'l do oczyszczalni sciekow; 
odprowadzenie wod opadowych z drag wewn~trznych, placaw, obiektow uslugowych 
i miejsc postojowych oraz odprowadzania sciek6w technologicznych zgodnie 
z obowi¥uj'lcymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi. 

4. 	 Ogrzewanie indywidualne nie pogarszaj'lce stanu srodowiska .. 
5. 	 Gromadzenie odpad6w komunalnych w szczelnych pojemnikach z zapewnieniem icb 

usuwania na zasadach obowi'lZUjqcych w gminie; gromadzenie odpad6w 
powstaj'lcych w wyniku prowadzonej dzialalnosci w spos6b nie zagraZaj'lcy 
srodowisku, zdrowiu ludzi i terenom s'lsiednim a nast~pnie usuwanie wedlug zasad 
okreSlonych obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami szczeg61nymi 

6. 	 Ohsluga.w zakresie telekomunikacji na warunk:ach okreslonych przez dysponent6w 
sieci i urz'ldzen z zachowaniem przepisow szczegolnych w tym zakresie. 

§ 7 

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza si~ dotychczasowy 
spos6b zagospodarowania i uZytkowania w terenach oznaczonych symbolami 1 MNU,2 
MNlJ i KD, w terenie oznaczonym symbolem KG dopuszcza si~ urz'ldzenie parkingu 
z zachowaniem warunkaw okreslonych ustaleniami planu w § 5 ust.1 pkt.12, 

§ 8 

Ustala si~ 0 % stawk~ sluZ'lc'lnaliczaniujednorazowych opIat za wzrost wartosci 
nieruchomosci w zwi'lz.l(u z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego . 



§ 9 


Uchy\a silt ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Glogow Malopolski, 0 ktorym mow a w ust.1 w granicach terenu obj~tego niniejslll. uchwahl:: 


" § 10 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burrnistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 11 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego. 

,./'j /J 
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