
UCH\VALA Nr LIII1308/98 

Rady Gminy w Boguchwale 

z dnia 26 maja 1998 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego 
Nr 1197 w gminie Boguchwaia 

~ ~. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ph 5 usta\,vy' z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz2\.dzie 
terytorialny"TIl Uednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z poiniejszymi zmianami) oraz 
art. 26 ustawy' z dnia 7 lipca 1994 1. 0 zagospodarowaltiu przestrzennym U. Nr 89, 
poz. 415 z pozniejszymi zmianami) 

Rada Gmlny w Boguchwale uchwala co nast~puje: '; i) ? ~\ " 
~:~.) '.'-."~ .~.s/:' 

S. 1 
;:; 1. 

1, Uchwala Sl~ miejscowy' plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1 w grcllflle 

Boguchwaia terenu We wsi Z\Vi~czyca7 stanowia"cy zmjan~ miejscowego ptanu ogolnego 

zagospodaro\vania przestrzerwego gmmy Boguchwa:l:a uchwalonego uchwaiq Nr 

XL \'IILflS1/94 Rady Grriny w Boguch-vva\e z dnia 13 maja 1994 1. og{oszona,. w 

Dzienniku Urz~dowJm 'vVojew6dztwa Rzeszoi.vskiego Nr 8/94 poz. 80 z dnia :: sierpnia 

1994 r. - zwany dalej planem. 

1. Zaia_cznikierll do niniejszej uclT\;va}y jest ry"sunek planu na nlapie VV skali 1:2000, ktOr:.'i 

obowiqzuje Vi zakresie: 


1) granicy planu, 


2) granic terenow 0 roznym przeznaczeniu, 


3) przeznaczenia terenow oznaczonego symbolamj cyfrm"io-literow)'TIu, 


4) w},miaro'vv, 


S) strefy technicznej gazocia.,gu (2) 150. 


S '1'J .:.. 


Przednuotem planu obejmuja,.cego tefen 0 powierzchni okoio 10,8 ha jest lokalna 


oczvszczalnia sciekow wraz z urzadzeniami towarviszacvmi \/oznaczona na f1isunku nlanu 

J ... >II ... >II _ 1 

symbotem NO) i drogzt (Dw) oraz uzytki folne (R). 
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§ 3. 

W granicach planu obowiqzuj<\: nast~pujqce ustalenia: 

'. 
1. 	 NO - teren 0 powierzchni okafo 5,1 ha w obr~bie kt6rego naleiy zlokalizowac 

ocZ)'szczalni~ sciek6w we wsi Zwi~czyca, 0 technologii z~pewniaj<\:cej wysoki 

stopien oczyszczania oraz oddzialywaniu nie przekraczaj<\:cym dopuszczalnych 

norm srodowiska i nie powoduj<\:cym uciq,Zliwosci poza granice swojej dzialki. 

1) powierzchnia dzialki dla oczyszczalni sciek6w nie moze przekroczyc 0,80 ha 

a 	 jej granice naleiy uscislic w decyzji 0 warunkach zabudowy 

zagospodarowania, 

2) przy lokalizacji oczyszczalni uwzgl~dnic dwie przebiegaj<\:ce linie 15 kV wraz 

ze strefarni technicznyrni, okreslonyrni przepisarni szczeg6lnyrni oraz 15 m 

stref~ od gazoci<l:gu 0 150, 

3) teren wok61 obiekt6w oczyszczalni naleiy zagospodarowac zieleni<\: 

stalozielon<\: wysok<\: i nisk<\: a cat<\: dzialk~ ogrodzic, 

4) scieki do oczyszczalni naIeiy doprowadzic kolektorem w spos6b me 

kolidujqcyz istniej<\:cym i projektowanym zainwestowaniem. 

5) odprowadzenie oczyszczonych sciek6w kolektorem do istniej<\:cego roWl1, 

przebiegaj<\:cego wzdluz poludniowej i zachodniej granicy iwpadaj<\:cego do 

potoku Lubcza, 

6) 	 doprowadzenie energii elektrycznej' z istniej<\:cych Sleel, na podstawie 

warunk6w zasilania, uzyskanych od dysponenta sieci, 

7) zaopatrzenie w wod~ z wodoci~u wiejskiego lub ze studni "vierconej, 
-

zlokalizowanej na dzialee oczyszczaIni, 

9) 	teren, kt6ry pozostanie poza dzialbl oczyszczalni sciek6w, przeznacza Sl~ 

pod uiytkowanie rolnicze. 

2. 	 Dw - teren 0 powierzchni okolo 0,20 ha przeznacza si~ pod drog~ dojazdow<\:. 

1) szerokosc drogi w liniaeh rozgraniczaja,cych minimum 8,0 m, 

2) szerokosc jezdni minimum 5,0 m, 

3) drog~ nalezy zakonczyc placem manewTowym 0 wymiarach minimum, 

14,5 m x 	 14,5 m przy dziaice oczyszezalni sciek6w, 

i 
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4) 	 odleg!osc obiekt6w z pomieszczeniami na pobyt Iudzi 8,0 m od kraw~dzi 

jezdni. 

~.: 

3. 	 R - teren 0 powierzchni okolo 5,5 ha przeznacza si~ pod utytkowanie rolnicze bez 

prawa zabudowy. Na terenie tym obowiqzujq u~varunkowania7 ZWlqzane z 

polozeniem w zasir;:gu stanowiska archeologicznego. 

§ 4. 

UstaIa si~ zeroWq stawkr;: procentow,q, sruZqCG:. naliczeniu oplaty za wzrost wartosci 

nieruchomosci, w zwiqzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

§ 5. 

Uchyla si~ uchwalr;: Nr XLVIlli1 81194 Rady Gminy w BoguchwaIe z dnia 13. maja 1994 r. 

ogloszonq w Dzienniku Urzr;:dowym 'vVojew6dztwa RzeszowskiegoNr 8/94 poz. 80 z dnia 

2-sierpnia 1994 r. w granicach planu Nr 1197, uchwaIonego niniejszq uchwalq. 

§ 6. 

Wykonanie niniejszej uchwaly zleca si~ Zarzqdowi Gminy Boguchwaia. 

§ 7. 

Uchwaia wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 

Urz~dO\vym Wojew6dztwa Rzeszowskiego. 

Zgodno5c odpisu Z oryginafem 
stwiardza sifil 

~;l,y,,, Of,;""., "'~a dni'a ;t5 ·O~. fJ rro.~;:,;r~t,'A\".. tfv"'~l ~ ~( ' .. nu...... ~r. 



MAP A do CELOvV Ill<OJEl(TOWYClI 
obr~b ZWI~CZYCA gmina BoguchWHht· 

. skala 1: 2 000 
arkusz:175.122.07 i 175.122.12 

uldad wspo)n;~ul\yd): ,,1965" 
poziom OUII iesicnia "Kn;lI~zl:uH" 

MAPA AI<TUALNA W OZNACZONYM ZAKH,gSIE 

OZNACZENIA: L.I{S.ZJlDl. 99/97 

/' "",1 TERENY ROLNE 

B ISTNIEJi\CE CIE~ WODl'.'E 

I" .' .... 'rl OBSZAR STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 

a GRANICEKORYTARZAEKOLOGlcZNEGO 

~. 

,j j'-'..: 

- STAN NA DzmN 1997-11-28 

GEODE1A Dl'l"AV)l:l")'~~.
r,v_'lCJj-, l1 ~"", ',.; .-, ,-', - 

)::~:Ql::;;:I:~~~:~;~;' ~~~. . 
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Esz6w. ,h, pOC%!. 182 

go.....o 1, leI. 6?·74-71 . 
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