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Niniejsze ustalenia lttcznie z rysunkami planow oraz 
prognOZq skutk6w wplywu us tal en planow na 
srodowisko przyrodnlcze byly wylozone do 
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Uchwala Nr i5Y/'Jff.1/znoo 
Rady Gminy Vi}iwilczy 
Z dnia ..?l.fJ.ft.rJ.I]Ig,.t.qgcJ 

w spnwie ucbwalenia miejscowych p)anow zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Swwilcza 


Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie 
minnym (tekstjednolity Dz.U. z ] 996 r. Nr 13 ,paz. 74 z pain.zm.) oraz art.26 ustawy 
dnja 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym{ tekst jednolity Dz.U. z 1999 

. Nr 15, poz. 139 z pain. zm.) 

\ 
Rada Gminy w Swilczy 
uchwala ,.co nast~puje: 

Rozdzial I 

Przepisy og6Jne 

§ 1 

1. Uchwala sj~ miejscowe p}any zagospodarowania przestrzennego : 

1) Nr 85199 - we wsi Trzciana, 

2) Nr 86/99 - we wsi Przybyszawka , zwane w dalszym ci~u uehwaly "planami". 


2. Piany, 0 kt6rych mowa w ust.1 stanowiq zmian~ miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swi1cza uchwalonego uchwalq 
Nr XXII/52182 Gminnej Rady Narodowej w Swilczy z dnia 22.04.1982 r., ogioszon<t 
w Dzienniku Urz~dowym WRN Nr 5/82, poz. 28 z dnia 5.08.1982 r. z p6in. zm. 

3. Zahtcznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwaly S'l rysunki p]anow na mapach w skali 
1: 1000, ktare obowi<tzuj'l w zakresie oznaczen na nich wystttpujqeych . 



§2 


Przedmiot i zakres ustalen plan6w obejmuje : 

1. 	Przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczajqce tereny 0 romym przemaczeniu 
lub 0 romych zasadach zagospodarowania, 

2. Linie rozgraniczajqce dr6g oraz linie zabudowy , 
3. Zasady zagospodarowania i ksztahowania zabudowy, 
4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow wynikajqce z potrzeb ochrony 

srodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, 
5. Zasady obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 3 

W granicach planu Nr 85/99 obowiqzujq uwarunkowania wynikaj'lce z polozenia 
terenu na obszarze Gf6wnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 ,,D~bica Stalowa 
Wola- Rzesz6w" (G.Z.W.P.) zatwierdzonego decyzj'lNr KDH 1/013/6037/97 Ministra 
Ocruony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Le§nictwa z dnia 18 lipca 1997 r. ( 
niepublikowana). 

Rozdzial II 

Przepisy szczeg610we 

1. 	Ustalenia odnos~ce si~ do obszaru obj~tego planem Nr 85/99 polozonego we wsi 
Trzciana. 

§4 

W granicach planu ustala si~ nast~puj'lce przeznaczenie terenow: 

1, 	 Teren oznaczony na rysunku planu, symbolem UKS 0 powierzchni ok. 0,95 ha 
przeznacza si~ pod obiekty i urzqdzenia obsrugi komunikacji i podro.znych. 

2. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem GP 0 powierzchni ok.0,35 ha 
przeznacza si~ pod odcinek pasa drogowego drogi krajowej E 4 - zjednym zjazdem 
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i wjazdem na ly drog~ (szerokosc w Jiniach rozgraniczajctcyeh 25,0 m. od osijezdni). 

L Linia rozgraniczajilca teren UKS i GP jest orientacyjna , moze ulec korekcie pod 

warunkiem ,ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania i uZytkowania 

teren6w, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

o korekcie tej Hnii zadecyduje wlasciwy organ administraeji w deeyzji 0 ustaleniu 
warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§5 

Jstala si~ nast~pujttce zasady zagospodarowania i ksztahowania zabudowy ,zasady 
obslugi w zakresie infrastruktury technicznej ,komunikacji i ochrony srodowiska: 

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu , symbolem UKS nalezy : 
1) 	 Obsluga komunikacyjna wylqcznie poprzez prawoskr~ty z i na drog~ krajowtt Nr 4 

poprzez dodatkowe pasy ruchu, 

2) Zaehowac minimaln.:t odleglosc od zewn~trznej kraw~dzi jezrlni drogi krajowej : 
a) dla obiekt6w przeznaczonych ria pobyt ludzi : 


50 ro. - dla obiekt6w jednokondygnacyjnych, 

70 m. - dla obiekt6w powyzej jednej kondygnacji, 


b) 	dla obiekt6w nie przeznaczonych na pobyt ludzi 25 m., przy czym dopuszcza 
si~ zmniejszenie tych odleglosci na warunkaeh okreslonych przepisami 
szczeg61nymi, 

3) zachowac odleglosci podstawowe od istniejilcej sieei infrastruktury teehnicznej 
zgodnie z obowittzuji:\.cymi przepisami szczeg61nymi, 

4) wprowadzic pas zieleni 0 szerokosci minimum 5,0 m. od strony'zachodniej terenu 
graniczi:\.cego z ciekiem wodnym, 

5) realizowanym obiektom zapewni6 wysokie walory architektoniczne, estetyczny 
wyglild, 


6) wysokosc obiekt6w do dw6ch kondygnacji, 

7) urzttdzic utwardzone parkingi dla samochod6w osobowych i ci~zarowych, 


odpowiednio do programu inwestycji ( w ilosci minimum 10 stanowisk)
zapewniajttcej zachowanie odlegiosci od teren6w s<:tSiednich zgodnie z 
obowi'lZuj'l.cymi w tyro zakresie przepisami szczeg6lymi, 

8) zapewni6: 
a) zaopatrzenie w wod~ ,gaz i zasilanie w energi~ elektryczntt z istniej'l.cych sieci 

na warunkach okreslonych przez dysponent6w sieci i urzttdzen, 



-


b) gromadzenie i odprowadzanie : 
sciek6w bytowych poprzez szczeln~kana1izacjft sanitam~ na oczyszczalni~ 
sciek6w w Swilczy, 
sciek6w technologicznych i w6d opadowych z dr6g ,plac6w rozwiqza6 
indywidualnie w spos6b zapewniaj~cy,peln~ ochron~ przed 
zanieczyszczeniem gleby , w6d powierzchniowych i podziemnych zgodnie 
z obowi'tZllj~cymi w tym zakresie przepisami szczeg6lnymi, 
w6d opadowych z zadaszen i dach6w na wlasnym terenie. 

c) gromadzenie: 

odpad6w komunalnych ( stalych) w szczelnych pojemnikach na wlasnym 
terenie ,z zapewnieniem opr6zniania w spos6b obowi~zuj'lcy w gminie, 
odpad6w technologicznych w spos6b nie zagrai:aj~cy srodowisku i terenom 
s<lsiednim , z zapewnieniem ich usuwania zgodnie z obowi'lZuj~cymi w tym 
zakresie przepisami szczeg61nymi, 

d) 	 zastosowa6 ogrzewanie indywidualne w spos6b nie pogarszaj'lcy stanu 
srodowiska. 

2. 	Oddzialywanie obiekt6w realizowanych na terenie obj~tym planem nie moze 
przekraczac dopuszczalnych norm srodowiska poza granice terenu , do kt6rego 
inwestor posiada tytul prawny 

3. 	Dopuszcza si~ prowadzenie • przebudow~ istniej~cej sieci infrastruktury technicznej 
na warunkach okreslonych przez dysponent6w sieci i urzqdzen i w spos6b nie 
koliduj<lcy z przeznaczeniem terenu. 

4. Nie dopuszcza si~ : 

1) 	 realizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi 
w rozumieniu obowi'lZllj'lcych w tym zakresie przepis6w szczeg6lnych , 

2) realizacji zabudowy mieszkaniowej • 
3) lokalizacji podziemnych zbiomik6w paliw i innych substancji mog~cych skazic 

wody podziemne bez zastosowania zabezpieczen i monitoringu otworami 
wiertniczymi, 

4) odprowadzania w6d opadowych i sciek6w do row6w przydroi:nych i najezdni~ 
drogi krajowej. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu , symbolem GP nalei:y: 

1) 	 urz~dzic jeden zjazd i wyjazd publiczny na teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem UKS z drogi krajowej w spos6b zapewniaj'lcy bezpieczenstwo ruchu 
drogowego na warunkach okreslonych przez wlaSciwy zarz'\.d tej dro~i, 
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2) 	 zjazd z drogi i wyjazd na drog~ utwardzi6, a wody opadowe odprowadzic 
w spos6b zapewniajctcy pelnct ochron~ przed zanieczyszczeniem gleby ,w6d 
podziemnych i powierzchniowych , przy czym uwzgh~dnic warunki jak 
w ustA pktA. 

3) 	 przy zagospodarowaniu terenu uwzg]~dnic przepisy szczeg61ne zwi'lzane 
z przebiegaj~c'l siecict infrastrukrury technicznej. 

6. 	Dopuszcza sj~ lokalizacj~ sieci infrastruktury technicznej , urz~dzeil reklamowych 
na warunkach okreslonych w obowi'tZUj'lcych w tym zakresie przepisach 
szczeg61nych. 

§6 

Ustala si~ JQ. % stawk~ shlz~c'l naliczeniu jednorazowych opIat 2m. wzrost wartosci 
nieruchomosci w zwi¢u z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 85199. 

Ustalenia odnosz~ce si~ do obszaru obj~tego planem Nr 86/99 polozonego 
We wsi Przybysz6wka. 

§7 

W granicach planu ustala si~ nast~puj'lce przeznaczeniu teren6w: 

1. Teren oznaczony na rysunku planu , symbol em UK 0 powierzchni ok.0,46 ha 
przeznacza si~ pod kosci61. 

2. Teren oznaczony na rysunku planu ,symbolem GP opowierzchni ok. 0,05 ha 
'r, f~' R 
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przeznaeza si~ pod odcinek pasa drogowego drogi krajowej E 4 , 0 szerokosci 
w Hniach rozgraniczajetcych 35,0 mod osi Jezdni. 

3. 	Teren oznaczony na rysunku planu , symbolem L 0 powlerzchni ok. O,09ha dojazd 
lokalny - szerokosc w liniach rozgraniczajetcych 5,Om do lO,Om. 

4. Linie rozgraniczajetce tereny UK, L , GP Set orientaeyjne moget ulee korekeie pod 

warunkiem , ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania i uZytkowania 

teren6w zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

o korekcie tych linii zadecyduje wlasciwy organ administracji w decyzji 0 ustaleniu 
warunk6w zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 

§ 8 

Ustala si~ nast~pujqce zasady zagospodarowania , zabudowy , obslugl w zakresie 

Illfrastruktury technicznej , komunikacji i ochrony srodowiska : 


LNa terenie oznaczonym na rysunku planu , symbolem UK naleiy : 

]) 	zachowac minimalnet odleglosc od zewn~trznej kraw~dzi jezdni drogi krajowej 
50m, 

2) 	 zachowac odleg}osci podstawowe od istniejetcej sieci infrastruktury technieznej 
zgodnie z obowi¥uj'lcymi w tym zakresie przepisami szczeg61nymi , 

3) 	urzttdzic utwardzony parking dla samochod6w osobowych w ilosci zapewniajq,cej 
zachowanie odleg}osei od teren6w sq,siednich zgodnie z obowi~jq,cymi w tym 
zakresie przepisami szczeg61nymi , 

4) 	 architektur~ obiektu dostosowac do naturalnych eeeh krajobrazu, 
5) 	 pokrycie dachu daeh6wk'l ceramiczn'llub blach'l , 

6) 	 teren wolny zagospodarowac zieleniq" 

7) zapewnic: 

a) zaopatrzenie w wod~ , gaz i zasilanie w energj~ elektryezn'l z istniej'leych 
sieci na warunkaeh okreslonych przez dysponent6w gleei i urz'ldzen , 

b) gromadzenie· j odprowadzanie sciek6w bytowych poprzez kanalizaej~ sanharnq, 
do oezyszczalni seiek6w , 

e) w6d opadowyeh z dach6w i zadaszen na wfasnym terenie , 



d) 	 wad opadowych z parkingu, drag dojazdowych rozwhtzac w spos6b 
zapewniaJ'\cy pemll ochron~ przed zanieczyszezeniem w6d podziemnych, 
powierzchniowych i gleby , 

e) odpady komunalne (stale) gromadzic w szczelnych pojemnikach na wlasnym 
terenie z zapewnieniem opramiania w spos6b obowil'.tZUj~cy w gminie , 

f) zastosowac ogrzewanie indywidualne nie pogarszaj~ce stanu srodowiska , 

8) dopuszcza si~ prowadzenie , przebudow~ istniej~cej sied infrastruktury 

technicznej na wanmkach okreslonyeh przez dysponent6w sieei i urzlldzen 

i w sposab nie kolidujllCY z przeznaczeniern terenu. 


9) nie dopuszcza si~ odprowadzenia w6d opadowych do przydromych rawaw 

i na jezdni~ dragi krajowej , 


10) obsruga komunikacyjna terenu poprzez istnjej~cy dojazd loka]ny oznaczony 
na rysunku planu symbolern L 

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbol em GP : 

1. naleZy zlokalizowac drog~ zbiorezll 0 szerokosci jezdni 5,Om , 

2. dopuszcza si~ prowadzenie sieci infrastruktury technieznej , 

3. nie dopuszcza si~ parkowania samochod6w. 

§9 

Ustala si(( 20% stawk~ pmcentow~ sluZqc~ naliczenju jednorazowych oplat za wzrost 
wartosci nieruchomosci w zwi¢u z uchwaleniem rniejscowego p]anu 
zagospodarowania przestrzennegoNr 86/99 . 
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RQzdzial III 

Przepisy koilCQWe 


§ 10 


Uchyla si~ ustalenia miejseowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Swileza uehwalonego Uchwalct Nr XXII/52/82 Gminnej Rady Narodowej w 
Swilezy z dnia 22.04.1982 r., ogloszon~ w Dzienniku Urz~dowym WRN Nr 5/82 z dnia 
05.08.1982 r., z porn. zm. w granicaeh terenow obj~tyeh planami uchwalonymi 
niniejsz~ uchwail:t: 

§ 11 

Wykonanie uchwaiy zleea si~ Zarz~dowi Gminy w Swi1czy. 

§ 12 

Uchwala wchodzi w Zycie po upiywie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 

", ;"-1"",,,,,"", ,,,:'' ' ')'"i', / '" _ • 

''t/~ 

'/"~j')"" . "':', .. '.':' ".: 

! 



i 

1i...97 

)1..25 

[ 
[ 

Rilla I 
I 

.l'65~ . 

UK 
SI 

I 

I ! 
tL.J1 \ 

(
"\\ 

I 

-'"'. 

.", 

. \ 

iLL L 
\ 

I 




,- -.7-

~ . ~ t.. ilnn., 
. I. . I, ::---.1 I i J 

'inm '- !,' <~~_ K<'ln<".", ~ "--'"h'h~ i! , 

rr
q 
2 

MAl'A AKTuALNA W 

1/
1/ 

,,[.4.PA DO CELO~ PROJE~OlVYCH/ 
. obr~b PRZYBYSZOWK,q gmina SWilcza 

eS
powiat 1'% l!O'lf's.ki wojew. Podkarpackie 

skala 1: 1 000 arkusz: 165.344.021 


Mop. P"""toIa z "'opy ZUadrd<ZCJ ... sl<O/J 1: 2 000PlU:IkaI_. 
ulclad WSp~dnycb .,1965'" 


P(J,tiom odnies.knia: ..,lCrolLfztad t " 


02NACZONYM ZAKRESIE. .... .. da'e. 1S '''''.,jon 2000 r. 

Miejscowy PJ6In lii90Seod4>lroW..,/)i61
Prz.e~rzenn~o Nr 86/99 ierenu 

. POd Obiekt Sirkra,lny / kokietI 

we tVsi Prz.ybYSl.<t>wk;t 

RYSUnel, pl;fnu 


~~J~ 1" 1000 s{s 
RINa II 

",
lOlfOJ cznjJ.( N,. 2do Uchwatfy Nr-:--_=-=-:--_:---:--_ "- 1RPidid Gminy IN SWi lezy l. dni;j Z1'wrL:eSfliat '2ooo 

, ?~65\'r 

!r 

, 

'" 
, 

~L.9.5 
,. 

I 

1\1 
!f 1J L 
I I 

.( 
"-

, "-
\,

\\ 

11.8,( 

[ 
[ 

l4.t1L. 

I 

,:, 
I, I 

?,:ri;Z' ,\o;(~a~!,
l L.81' " ,~ 

5
f!?"~~'~L')'" ~ (''Jr'7Ph~i!:';- ~ ..L.m""o~d,...,i2~,_ 

c ••l '-~.t..:J.."'" "r? ,"'" Y ~ , .,..;. ..q ~ rnae Je· !'iToktb&>1 UK 
'" '\ 

u '">.;,,,",1' ~'" J& ct'.l!>,.• \ 
\ 

otProjel'\1 plotnu Wf"Qf~ Z pr09no~ utkct;w wptywu \ 
\u5t Jen pJi7!nu nOl srodoWJSko P yrodnicze . . \ 

\ I fL 
\. 1wytotony byf do pubJ{clnE:90 W9J;rydu. w 5JecJZlbJe 

"Urz:t;du Gmlny W SWI/czy W Okres/e _ ..L I;-L5S9o/1
Od 2.. 0 . 2000 do 16. 08. t:?ooo II'i ! . 

.7.7.6?;;u:~9. J~min!:ip 'r t 
,,~ .L ::~\):........ .~. _ oJ .1•• l",-- .• 
 " 

'., irrz. . .Wojcjech Wdowi k.- m9r 
, z~ .W(?jJtP\ b::pin<J.~ ". - :'. ~ <··f; -·.)~.::h I'.~ 

-"Ozn~Cl.enie;, \ 11., 7 9 
\~~-(r """" _ i.:,' ~~,·I};f;:'~.}'-V;_'/'.£I 7' 


is;;i4Je Okr~Jone GrPln)ce terenu objf;1e90 Pl#inem 

40 

orien!;;v, ';ne- ....,-.,;;;;;;v_ Llnie r0l9r.,niClPJ~ce terenl,j rrjllJljm0 . 1i. 7(,przezfli?\cl.enlu Jub 0 r0WLjcfi liilSi?fdPiChl.?t90sPOOJ~roWEi nJ~
UKJ,G~L 

Sym bole prlez(Ji>Icl.en ia. 1erelldW 
~ Njeprzekr;,jQ~ fllS1 liniij l;;l.bvciow!:J ,'~f;;" J A lflfSl(lWD

~rt f~;iC!iJTE]{TUl'n I 
4 

Orien~cyjny 'Nj#il:d 
I1Pi 

feren ~ Z~~f~p~~~; II ~I 
fryyL-. , i !J

'.~ Ifr ;::,~l!;-gt.prOJ.m9r-H~IilJ;t, l(oS upr.ur,b.945/~t cprqr~.iechblJd: K'~hPin9,~&:oZd~L,4U~ 

http:lez(Ji>Icl.en
http:l!O'lf's.ki

