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Uchwala Nr XXXIVI 309/2009 

Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim 


z dnia 29 stycznia 2009r. 


w sprawie uchwalenia mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 112008 -terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Milocinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r 0 samorzqdzie gminnym 

(tekstjednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6Zniejszymi zmianami) i art. 20 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pomiejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Glogowie Malopolskim 

'uchwala co nast~puje: 

Przepisy ogolne 

§ 1 

1. 	 Stwierdzajetc zgodnosc z ustaleniarni Studium uwarunkowan i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego gminy Glogow Malopolski uchwalonego 

Uchwalet Nr XLIV/40712002 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 29 maja 2002 r. 

z pozniejszymi zmianami, uchwala si~ miejscov~"y plan zagospodarowania 

przestrzennego m 112008 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w Milocinie, zwany dalej planem. 

l 	 Plan, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje obszar 0 pow. okolo 12,20 ha polozony 

w miejscowosci Milocin w bezposrednim setsiedztwie zespolu parkowo

dworskiego, przy granicy administracyjnej z miastem Rzesz6w. 

3. 	 Zaletcznikami do uchwaly Set : 

1) zaletcznik or 1 do uchwaly - rysunek planu w skali 1: 1000 stanowietcy 

integralnet cz~s6 planu, 

2) 	 zaletcznik or 2 do uchwaly - okreSlajetcy spos6b realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore na1ezet do zadaiL 

wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
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§2 
IS) 

W granicach planu: 

1. Ustala si~ nast~puj'lce przeznaczenie terenaw oznaczonych w rysunku planu 

symbolami: 

1) MN, - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0 l'lcznej powierzchni 

okolo 5,74 ha, 

2) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i uslugowej 0 l'lcznej powierzchni 

okolo 3,51 ha 

3) U - teren uslug, 0 powierzchni okolo 0,37 ha 

4) Zu - teren zieleni urz'ldzonej, 0 l'lcznej powierzchni okolo 0,11 ha 

5) KDW - tereny drag wewn~trznych 0 l'lcznej powierzchni okolo 2,30 ha 

6) KD - tereny drag publicznych ( fragmenty pasa drogowego istniej'lcych drag 

publicznych) 0 l'lcznej powierzchni okolo 0,14 ha 

7) IK - teren obiektaw infrastruktury technicznej 0 powierzchni okolo 0,03 ha 

2. Dopuszcza si~ korekt~ linii rozgraniczaj'lcych tereny drag uwzgltt:dniaj'lc'l 

warunki naturalne terenu i zachowanie wymagafl okreslonych przepisami 

odr~bnymi w tym zakresie, jesli dopuszczaj'l to ustalenia szczegalowe niniejszej 

uchwaly, 

3. 	 Dopuszcza sitt: zmiantt: przeznaczenia terenu drag wewn~trznych oznaczonych 

symbolami 1 KDW i 2KDW na drogi publiczne klasy technicznej ulicy dojazdowej 

lub ulicy lokalnej, przy zachowaniu warunkaw okreslonych przepisami odr~bnymi 

dotycZl.\.cymi drag publicznych. 

§3 

W zagospodarowaniu terenu objtt:tego planem: 

1) naleZy uwzgl~dni6 uwarunkowania wynikaj'lce z polozenia terenu: 

a) w s'lsiedztwie lotniska Rzeszaw- Jasionka, poprzez ograniczenie wysokosci 

obiektaw budowlanych i urz'ldzeii technicznych do rz~dnej 300,0 m n.p.m., 

b) 	 w obszarze ochronnym G16wnego Zbiomika Wad Podziemnych nr 425 

"Dl(bica- Stalowa Wola-Rzeszaw", poprzez zape'Wnienie ochrony czystosci 

wad podziemnych, 

2) obowi'lzuje zakaz realizacji przedsi~wzitt:6 znac~co oddzialuj'lcych na 

srodowisko wymagaj'lcych sporz'ldzenia raportu oddzialywania na srodowisko 

w rozumieniu przepisaw ustawy - Prawo ochrony srodowiska, z wyj'ltkiem drag 
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publicznych, sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej; dopuszcza si~ 

przedsi~wzi~cia znacz'lco oddzialuj'lce na srodowisko, dla kt6rych sporz'ldzenie 

raportu moze bye wymagane, jesli dopuszczaj'l to ustalenia szczeg610we niniejszej 

uchwaly; 

3) dopuszcza si~ przebieg, rozbudow~, przebudow~, remont istniej'lcych 

i lokalizacj~ nowych sieci, obiekt6w i urz'ldzen infrastruktury technicznej nie 

zwillZanych z zagospodarowaniem terenu obj~tego planem, przy zachowaniu . 

przepis6w odr~bnych dotycz'lcych tych sieci i urz'ldzen oraz jesli nie wykluczy to 

mozliwosci zagospodarowania teren6w obj~tych planem zgodnie 

z przeznaczeniem okreslonym w niniejszej uchwale; 

• , 4) dopuszcza si~ wydzielenie dzialek budowlanych dla obiekt6w lub urz'ldzen 

infrastruktury technicznej 0 ksztalcie i wielkosci zapewniaj'lcej ich realizacj~. 

§4 

Na terenie obj~tym planem obowi&.zuj'l nast~puj'lce zasady ksztaltowania zabudowy i 

zagospodarowania: : 

1) 	 architektura budynk6w nawillZuj'lCa do form architektonicznych budynk6w 

mieszkalnych znajduj'lcych si~ na sqsiednim terenie zespolu parkowo

dworskiego; 

2) 	 zastosowanie kolorystyki dach6w ujednoliconej dla calego obszaru obj~tego 

planem 

w odcieniach czerwieni naturalnej dach6wki; 

3) 	 zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) 	 zaopatrzenie w wod~ systemem wodoci~owym zasilanym z istniej'lcej 

sieci wodoci~owej miasta Rzeszowa rozbudowanej wzdluz ci~6w 

komunikacyjnych; wymagania dotycz'lce budowy sieci i przyl'lczenia 

obiekt6w zgodnie z przepisami odr~bnymi w tym zakresie, przy zachowaniu 

warunk6w okreslonych przez dysponenta sieci, 

b) odprowadzenie sciek6w bytowych istniej'lc'l sieci'l kanalizacji sanitarnej 

rozbudowan'l wzdluz ci~6w komunikacyjnych do oczyszczalni sciek6w w 

Rzeszowie; dopuszcza si~ prowadzenie sieci poza ci~ami komunikacyjnymi 

w spos6b nie koliduj'lcy z projektowanym zagospodarowaniem terenu, w 

dostosowaniu do wymagan terenowych zgodnie z przepisami odr~bnymi, 
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c) odprowadzanie sciekow pOChOdZ'l.cych z prowadzonej dzialalnosci 

gospodarczej i odprowadzanie wod opadowych zgodnie przepisarni 

odr~bnymi, 

d) 	 zaopatrzenie w gaz z istniej'l.cej i projektowanej sieci zgodnie z przepisarni 

odr~bnymi i warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci, 

e) zaopatrzenie w energi~ elektryczn'l. w powi'lZaniu z istniej'l.ca sieci'l. 

elektryczn'l. z dopuszczeniem lokalizacji stacji transformatorowych na 

terenie obj~tym planem i przebiegu projektowanych sieci w sposob nie 

koliduj'l.cy z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z 

przepisami odr~bnymi, 

f) obsluga w zakresie telekomunikacji na warunkach okreslonych przez 

dysponentow sieci i urz'l.dzen z zachowaniem przepisow odr~bnych, 

g) 	 ogrzewanie budynkow indywidualne, nie powoduj'l.ce przekroczenia norm 

srodowiska; dopuszcza 
<-
si~ ogrzewanie budynkow z miejskiej sieci 

cieplowniczej, 

h) 	 gromadzenie odpadow komunalnych na wlasnych dzialkach, w szczelnych 

pojemnikach z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowi'lZUj'l.cych 

w gminie; gromadzenie odpadow powstaj'l.cych w wyniku prowadzonej 

dzialalnosci uslugowej w spos6b nie zagraZaj'l.cy srodowisku, zdrowiu ludzi 

i terenom s<tSiednim a nast~pnie usuwanie wedlug zasad okreslonych 

obowi'l.zuj'l.cymi w tym zakresie przepisami odr~bnymi, 

i) 	 prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych, wzdluz. 

ciqgow komunikacyjnych; dopuszcza si~ prowadzenie sieci poza ciqgami 

komunikacyjnymi w sposob nie kolidujqcy z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu, w dostosowaniu do wymagail. terenowych 

zgodnie z przepisami odr~bnymi, 

Przepisy szczegolowe 

§5 

Zasady zagospodarowania i ksztaltowania zabudowy na terenie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w rysunku planu symbolem MN: 

1) 	 nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 	 10m od linii rozgraniczaj'l.cych drogi wewn~trzne 1 KDW i 2 KDW, 

http:zagraZaj'l.cy
http:powoduj'l.ce
http:koliduj'l.cy
http:istniej'l.ca
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b) 	 6 mod linii rozgraniczaj'lcych drogi wewn~trzne oznaczone symbolem , 

3KDWi4KDW; 

2) 	 podzial teren6w na dzialki wedlug rysunku planu z mozliwosci'll'lczenia w jedn'l 

wydzielonych w planie dzialek; dopuszcza si~ inny podzial na dzialki przy 

zapewnieniu indywidualnego dost~pu do dr6g publicznych i wydzielenia 

dzialek 0 ksztalcie regularnym, minimalnej powierzchni dzialki 900 m2 

i minimalnej szerokosci frontu dzialki - 25 m; 

3) w granicach dzialki budowlanej opr6cz budynku mieszkalnego dopuszcza si~ 

lokalizacj~ 1 wolnostoj'lcego budynku gospodarczego lub garaZowego alba 

gospodarczo - garazowego; dopuszcza si~ lokalizowanie budynk6w gospodarczych 

na zapleczu budynk6w mieszkalnych w granicy dzialki z s'lsiednimi dzialkami w 

zespolach 2-4 budynk6w; 

4) dopuszcza si~ lokalizacj~ obiekt6w malej architektury i basen6w k'l}Jielowych; 

5) wskainik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki 

- maksymalnie 35 %; 

6) udzia! powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40 % og61nej powierzchni 

dzialki; 

7) wysokosc budynk6w mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych; 

8) 	 kolorystyka scian w kolorach pastelowych, dopuszcza si~ wykonczenie elewacji 

z zastosowaniem material6w naturalnych np. kamien, drewno; 

9) 	 dachy budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych dwu lub wielospadowe, 

o nachyleniu polaci 35 0 
- 450 

; 

10) budynki gospodarcze, garaZowe i gospodarczo-garazowe - parterowe, dachy 

spadziste, architektura i kolorystyka budynk6w zharmonizowane z architektur'l 

i kolorystyk'l budynk6w mieszkalnych; 

11) ogrodzenia od strony frontu dzialki, azurowe, w liniach rozgraniczaj'lcych dr6g, 

zakazuje si~ stosowania ogrodzen z prefabrykat6w betonowych;. 

12) w granicach kaZdej dzialki nalezy zapewnic co najmniej 2 miejsca postojowe dla 

samochod6w osobowych, z czego 1 miejsce dopuszcza si~ w garazu; 

13) dost~pnosc komunikacyjna do dr6g publicznych - drogami wewn~trznymi 

oznaczonymi symbolem KDW, powi'\Zanymi z drogarni pUblicznymi - ulicami 

Milocinsk'l i Tarnowsk'l polozonymi poza granicami obowi'lzywania niniejszego 

planu; 
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14) poziom halasu nie moze przekraczae dopuszczalnych wartosci halasu okreslonych 

przepisami odrltbnymi dla terenu przeznaczonego pod zabudowlt mieszkaniow'l 

jednorodzinn<t 

15)obsluga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami w § 4 pkt 3. 

§6 

Zasady zagospodarowania terenow i ksztahowania zabudowy na terenie zabudowy 

mieszkaniowej i uslugowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN,U: 

1) 	 zakazuje silt lokalizowania uslug zaliczonych do przedsiltwzilte mog'lcych znacz'lco 

oddzialywae na srodowisko, dla ktorych raport 0 oddzialywaniu na srodowisko jest 

wymagany lub moze bye wymagany, w rozumieniu przepisow ustawy Prawo 

ochrony srodowiska z wyj'ltkiem sieci i urz'ldzen infrastruktury technicznej; 

2) 	 zakazuje sit( lokalizacji obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaz:y powyzej 

400 m2 ,. 

3) 	 dzialalnosc uslugowa i handlowa nie moze powodowac przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu halasu w srodowisku, okreslonego w przepisach 

odrltbnych d1a terenow przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

4) 	 na terenie, w oznaczonej w rysunku planu strefie bezpieczeilstwa od gazoci~ 

wysokoprltZnego g 700 obowi'lZuj'l ograniczenia w zagospodarowaniu ter~nu 

wynikaj'lce z przepisow odrt(bnych dotycz'lcych warunkow technicznych, jakim 

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie; 

5) 	 w zagospodarowaniu cZt(sci terenu oznaczonego w rysunku planu symbol em 

2MNU, polozonego w strefie bezpieczenstwa od gaz-oci~u wysokoprt(znego 

g 700 obowi'lZuj'lograniczenia wynikaj'lce z przepisow odrt(bnych dotycz'lcych 

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadae sieci gazowe i ich 

usytuowanie; 

6) 	 dostt(pnosc komunikacyjna do drog pUblicznych drogami wewnlttrznymi 

oznaczonymi symbolem KDW, powi'lZanymi z drog'l publiczn'l - u1ic'l Tarnowsk'l 

polozon'l poza granicami obowi'lzywania niniejszego planu; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 10m od linii rozgraniczaj'lcych drogi wewnlttrznej oznaczonej w rysunku 

planu symbolem 1 KDW oraz od linH rozgraniczaj'lcych teren drogi 

publicznej oznaczonej w rysunku planu symbolem KD, 
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b) 6 m od linii rozgraniczajqcych drogi wewn~trzne oznaczone symbol ami 3 KDW, 

c) 25 m od osi gazociqgu wysokopr~Znego g 700; 

8) 	podzial terenu na dzialki wedlug rysunku planu z mozliwosciq lqczenia w jednq 

wydzielonych w planie dzialek; dopuszcza si~ inny podzial na dzialki przy 

zapewnieniu indywidualnego dost~pu do drog publicznych, wydzielenia dzialek 

o ksztalcie regularnym, minimalnej powierzchni dzialki - 1000 m2 i minimalnej 

szerokosci frontu dzialki - 25 m; 

9) w granicach kaZdej dzialki lub terenu inwestycji nalezy zapewnic co najmniej 

2 miejsca postojowe dla samochod6w osobowych dla funkcji mieszkalnej oraz 

minimum 1 miejsce postojowe dla funkcji uslugowej lub handlowej; 

10) uslugi i handellokalizowany w parterach budynkow mieszkalno

uslugowychlhandlowych lub w oddzielnych budynkach uslugowychlhandlowych, 

przy czym powierzchnia uzytkowa uslug lub handlu nie powinna przekraczac 

lqcznie 50 % ogolnej powierzchni UZytkowej budynku lub budynkow w granicach 

dzialki; 

II)dopuszcza si~ budynki mieszkalne bez funkcji uslugowej i handlowej; 

12) dopuszcza si~ lokalizacj~ obiektow malej architektury i basenow kqpielowych; 

13) na kaZdej dzialce dopuszcza si~ loka1izacj~ 1 budynku gospodarczego, lub 

garaZowego albo gospodarczo - garaZowego; dopuszcza si~ lokalizowanie 

budynk6w gospodarczych na zapleczu budynkow mieszkalnych w granicy dzialki 

z sqsiednimi dzialkami w zespolach 2-4 budynk6w; 

14) wskainik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki 

maksymalnie - 50 %; 

15) udzial powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 % ogolnej powierzchni 

dzialki; 

16) wysokosc budynkow mieszkalnych, mieszkalno- uslugowychlhandlowych 

- do 2 kondygnacji nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe, 0 nachyleniu 

polaci 30° - 45°; 

17) kolorystyka scian w kolorach pastelowych, dopuszcza si~ wykonczenie elewacji z 

zastosowaniem materialow naturalnych np. kamien, drewno; 

18) budynki gospodarcze, garaZowe, gospodarczo-garaZowe 	 - parterowe, dachy 

spadziste, architektura i kolorystyka budynkow nawi'lZujqce do budynkow 

mieszkalnych; 
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19) wolnostoj,!ce'budynki uslugowe/handlowe - do 2 kondygnacji nadziemnych, dachy 

spadziste, architektura i kolorystyka budynk6w zharmonizowana z architektur'! 

i kolorystyk,! budynk6w mieszkalnych; 

20) ogrodzenia aZurowe w liniach rozgraniczaj,!cych dr6g; 

21) zasady zaopatrzenia w wod~, energi~ elektrycznq, gaz, zasady ogrzewania, zasady 

odprowadzania nieczystosci cieklych i usuwania odpad6w zgodnie z ustaleniami w 

§ 4 pkt 3. 

§7 

Zasady zagospodarowania ksztaltowania zabudowy na terenie uslug, oznaczonym na 

rysunku planu symbolem U: 

1) 	 dopuszcza si~ lokalizowanie uslug zaliczonych do przedsi~wzi~e mog'!cych 

znacz'!co oddzialywae na srodowisko, dla kt6rych sporz,!dzenie raportu moze Dye 

wymagane, w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo ochrony srodowiska, 0 ile 

przeprowadzona procedura oceny oddzialywania na srodowisko wykaZe, ze 

przedsi~wzi~cia te nie stanowi'l. zagrozenia dla zasob6w GZWP nr 425 "D~bica 

Stalowa Wola - Rzesz6w" oraz nie powoduj'l.przekroczenia norm uci,!zliwosci 

wynikaj'l.cych z przepis6w 0 ochronie srodowiska poza terenem oznaczonym w 

rysunku planu symbolem U; 

2) 	 dopuszcza si~ lokalizacj~ urz'l.dzen i obiekt6w infrastruktury technicznej, w tym nie 

zwiqzanej z obslug'l. terenu obj~tego planem oraz wydzielenia dzialki budowlanej 

o parametrach wlasciwych dla tych urz'l.dzen, 0 ile nie wykluczy to mozliwosci 

zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym planie; 

3) w zagospodarowaniu cz~sci terenu polozonego w strefie bezpieczenstwa od 

gazoci~u wysokopr~znego g 700 obowiqzuj'l. ograniczenia wynikaj,!ce z przepis6w 

odr~bnych dotycz'l.cych warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci 

gazowe i ich usytuowanie; 

4) zakazuje si~ lokalizacji obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 

400 m2
; 

5) 	 dzialalnose uslugowa i handlowa nie moze powodowac przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu halasu w srodowisku, okreslonego w przepisach 

odr~bnych dla teren6w przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

6) 	 dost~pnos6 komunikacyjna do dr6g publicznych - bezposrednia z ulicy 

Tarnowskiej, polozonej poza granicami obowiqzywania niniejszego planu; 
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7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

a) 10m od linii rozgraniczajetcych teren drogi publicznej oznaczonej w 

rysunku planu symbol em KD, 

b) 25 mod osi gazociflgu wysokopr((znego g 700; 

8) wskamik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki 

- maksymalnie 25 %; 

9) udzial powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 % og61nej powierzchni 

dzialki; 

10) wysokosc budynk6w uslugowych/handlo\\l)'ch - do 2 kondygnacji nadziemnych, 

dachy dwu lub wielospa.d6we, 0 nachyleniu polaci 30° - 45°; 

11) kolorystyka scian w kolorach pastelowych, dopuszcza si(( wykonczenie elewacji 

z zastosowaniem materia16w naturalnych - np. kamien, drewno; 

12) w granicach terenu nalezy urz'l,dzic miejsca postojowe dla samochod6w osobowych 

w ilosci co najmniej 3 miejsca"postojowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej 

obiekt6w uslugowych/handlowych lub 6 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych; 

13) zasady zaopatrzenia w wod((, energi(( elektryczn<t, gaz, zasady ogrzewania, zasady 

odprowadzania nieczystosci cieklych i usuwania odpad6w zgodnie z ustaleniami w 

§4pkt3. 

§ 8 

Zasady zagospodarowania terenu zieleni urz~dzonej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem Zu : 

1) w zagospodarowaniu terenu obowi'lZujet ograniczenia wynikajetce z przepis6w 

odr't!bnych dotycz~cych warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci 

gazowe i ich usytuowanie , w zwi'lZku z przebiegiem gazociflgu wysokopr't!znego 

g 700; 

2) teren zagospodarowac zieleni~nisket (trawnik, rabaty), wyklucza si't! drzewa 

i krzewy; 

3) dopuszcza si't! ciflg pieszy 0 szerokosci 3,00 m. 

§9 

Zasady zagospodarowania terenu dr6g wewn't!trznych oznaczonych symbolami 

KDW:: 

1) 1 KDW: 

a) szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczaj~cych - 18,0 m, 
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rei !0'b'Yi :szerokQsc'jezdhi'~i5,O -7,0 m, 

c) chodnik jedno, lub obustronny 0 szerokosci po 2,0 m kaZdy, 

d) dopuszcza si<t realizacj<t sciezki rowerowej dwukierunkowej 0 szerokosci 

2,Om, 

e) dopuszcza si<t mozliwosc lokalizacji miejsc postojowych wzdluz drogi; 

2) 2 KDW: 

a) szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczajqcych - 15,0 m, 

b) szerokosc jezdni - 6,0 m, 

c) chodnik jednostronny, szerokosc chodnika - 2,0 m, 

d) dopuszcza si<t realizacj<t scieZki rowerowej 0 szerokosci 2,0 m; 

3) 3 KDW: 

a) szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczaj<\.cych - 8,0 m; droga 

zakonczona placem nawrotowym 0 wymiarach 12,5 m x 12,5 m, 

b) szerokosc jezdni - minimum 3,5 m, 

c) chodnikjedno lub obustronny; 

4) 4KDW: 

- cictg pieszo-jezdny 0 szerokosci 6m w liniach rozgraniczaj<\.cych, 

zakonczony placem nawrotowym wymiarach 12,5 m x 12,5 m; 

5) lokalizacja sieci i urz<\.dzen infrastruktury technicznej, w tym 

sieci przesylowych na terenie pasow drogowych drog wewn<ttrznych 

okreslonych liniami rozgraniczaj<\.cymi nie moze kolidowac z ustaleniami 

pkt.I-4; 

6) dopuszcza si<t przesuni<tcie linii rozgraniczaj<\.cych drog oznaczonych 

symbolami lKDW i 2 KDW maksymalnie do 3,0 m przy zachowaniu 

szerokosci drog: lKDW - 15,0 m i 2KDW - 12,0 m; dopuszcza si<t 

przeznaczenie pasa terenu pozostalego po zmniejszeniu szerokosci drog 

pod powi<tkszenie przylegaj<\.cych do niego dzialek budowlanych. 

§ 10 

Zasady zagospodarowania terenow oznaczonych w rysunku planu symbolem KD: 

- teren stanowi<\.cy rezerw<t pod poszerzenie drogi pUblicznej polozonej poza granicami 

terenu obj<ttego planem ul. Milocinskiej i ul. Tamowskiej. 

http:stanowi<\.cy


11 

§1l 

Zasady zagospodarowania terenu obiek:t6w infrastruktury technicznej, oznaczonego 

w rysunku planu symbolem IK : 

1) utrzymuje si~ istniej'lce obiekty i urz'ldzenia oczyszczania sciek6w, przy 

zachowaniu warunk6w okreslonych przepisami odr~bnymi, dotycz'lcymi tych 

urz'ldzen; 

2) dopuszcza si~ rozbudow~ istniej'lcych oraz lokalizacj~ nowych obiekt6w i urz'ldzen 

infrastruktury techni cznej. 

Przepisy koncowe 

§ 12 

Do czasu realizacji ustalen planu, dopuszcza si~ dotychczasowy spos6b 

zagospodarowania, urz'ldzenia i uzytkowania terenu. 

§13 

U stala si~ 30 % stawk~ sluz'lC'l naliczeniu jednorazowych oplat za wzrost wartosci 

nieruchomosci w zwi'lzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

§ 14 

Wykonanie uchwaly zleca si~ Burmistrzowi Glogowa Malopolskiego. 

§ 15 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku 

Urz~dow)111 Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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Zaletcznik nr 2 
. , do uchwaly Nr XXXIV 1 309/2009 

Rady Miejskiej w Glogowie 
Malopolskim 
z dnia 29 stycznia 2009r. 

ROZSTRZYGNIF;CIE 

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Nr 112008 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w Milocinie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalez~ do 

zadan wlasnych gminyoraz zasadach ich finansowania. 

Stosownie do przepisow art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2004 r 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poin. zm. ), po zapoznaniu 

si~ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 112008 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Milocinie oraz dokumentacjet 

planistycznet zwictZanet ze sporzetdzeniem tego planu, w tym z PrognoZet skutkow 

finansowych uchwalenia przedmiotowego planu, Rada Miejska w Glogowie 

Malopolskim stwierdza, ze inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,nalezetce 

do zadan wlasnych gminy, zapisane w wymienionym planie i okreSlone w Prognozie 

skutkow finansowych uchwalenia planu, b~det realizowane ze srodkow gminy z 

udzialem inwestorow realizujetcych inwestycje na terenie obj~tym planem w okresie 10 

lat od wejscia w zycie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obj~tego uchwalet Rady Miejskiej Nr XXXIV/309 /2009. 

/ 

Przewo~. aiy 
~/f9t-,tA'/.. 

Karol Ka.mler 
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UZASADNIENIE 

uchwaly nr XXXIV I 309 12009 podj~tej w dniu 29 stycznia 2009 r. przez Rad~ 

Miejsk~ w Glogowie Malopolskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 112008 - terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Milocinie 

Przedmiotem planu jest teren 0 powierzchni okolo .12,20 ha polozony 

w miejscowosci Milocin w bezposrednim s~iedztwie zespolu parkowo-dworskiego, 

przy granicy administracyjnej z miastem Rzeszow. 

Wymieniony teren to niezabudowane grunty rolne stanowiqce wlasnosc 

Powiatu Rzeszowskiego. 

Przeznaczenie terenu pod zabudow/t mieszkaniow,!:: odpowiada zapotrzebowaniu 

spolecznemu gminy Glogow ~alopolski i Miasta Rzeszowa i stanowi kontynuacj/t 

funkcji mieszkaniowej s,!::siedniego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

przy ul. Milocinskiej i Tamowskiej. Teren posiada dogodne powi,!::zanie z ukladem 

drog publicznych, mozliwosc uzbrojenia terenow z istniej,!::cych na terenach s,!::siednich 

sieci i urz'!::dzen infrastruktury technicznej. Rozwoj zabudowy mieszkaniowej na 

przedmiotowym terenie jest zgodny z polityk,!:: przestrzenn'!:: Gminy Glogow 

Malopolski, przyj/tt'!:: w Studium uwarunkowan kierunkow zagospodarowania 

przestrzennego gminy i j ego zmianach. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na skoordynowane 

zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami spolecznymi i obowi,!::zuj,!::cym prawem. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 112008 - terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Milocinie zostal sporz'!::dzony w trybie 

okreslonym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poin. zmianami). 

Podstaw/t sporz,!::dzenia planu stanowila uchwala Nr XVIII15212008 Rady 

Miejskiej w Glogowie Malopolskim z dnia 31 stycznia 2008 r.. Projekt planu 

uzyskal pozytywne uzgodnienia i opinie organow administracji panstwowej, zgod/t 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgod/t Marszalka Wojewodztwa 

Podkarpackiego na zmian/t przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze. 

Po uzyskaniu uzgodnien i opinii projekt planu byl wylozony do publicznego 

wgl,!::du w siedzibie Urz/tdu Miejskiego wraz z prognoz,!:: oddzialywania na srodowisko. 
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W czasie wylozenia, zainteresowani mogli zapoznac si~ z projektem planu a takZe 

wnosic uwagi dotycz&cce ustalen planu. 0 przystqpieniu do sporz&cdzenia planu oraz 0 

miejscu i okresie wylozenia projektu planu do publicznego wgl&cdu i 0 publicznej 

dyskusji zawiadomiono zainteresowanych, stosownie do przepis6w ustawy 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez ogloszenia w prasie /Super 

Nowoscil i obwieszczenia na tablicach ogloszen. 

W czasie wylozenia projektu planu do publicznego wgl&cdu nie wniesiono uwag 

do jego rozwi&czan. 

Uchwalony rniejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po 

uprawornocnieniu si~ uchwaly Rady Miejskiej tj. 30 dni po jej ogloszeniu w Dzienniku 

Urz~dowyrn Wojew6dztwa Podkarpackiego stanowic b~dzie w jego granicach prawo 

rniejscowe oraz podstaw~ do podzialu terenu na dzialki i realizacji zabudowy wraz 

z ukladern kornunikacji i sieciarni oraz urz&cdzeniarni infrastruktury technicznej 

rnaj'tcyrni obsluZyc projektowane osiedle. 

Sposoby realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, kt6re nalez&c do zadan wlasnych grniny oraz zasady ich finansowania 

okreslono w za1&cczniku nr 2 do niniejszej uchwaly. 
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