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UCHWAIA NR L/588/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu  

zabudowy usJugowej, ”rodukcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ 7 ust. 1 oraz  

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 

23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. 

z ”óuniejszymi zmianami) ｦ ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Ro”czyceŁ uchwalonego UchwaJą Nr XLł402ł2001 
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia  

2001 r. Rada Miejska w Ropczycach postanawia co 

nastę”uje 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 

terenu zabudowy usJugowej, produkcyjnej, 

mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach ｦ 

zwany dalej ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni  

okŁ 57 ha ”oJowony na ”óJnoc od centrum miasta, na 
obszarach pomiędzy ulicą PrzemysJową od ”óJnocy 
i ulŁ Księdza KardynaJa Stefana WyszyLskiego  
od ”oJudnia, wzdJuw nowej drogi tjŁ ulŁ KsŁ StanisJawa 
Skorodeckiego. 

3Ł źaJącznikami do UchwaJy są: 

1) zaJącznik Nr 1 ｦ rysunek ”lanu s”orządzony na 
kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, który 
obowiązuje w zakresie oznaczeL na nim 
naniesionych; 

2) zaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w niniejszym planie 

inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich realizacji. 

§ 2. Ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 
1UP, 2UP ｦ ”od zabudowę usJugową, 
”rodukcyjną, skJadową i magazynową, w tym 

lokalizację ”rzedsięwzięć zaliczanych do 
mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 
1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U ｦ ”od zabudowę 
usJugową, w tym handlową, z wykluczeniem 

lokalizacji ”rzedsięwzięć zaliczanych do 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

3) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 

8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 

14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 

20MN, 21MN, 22MN ｦ ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

1MWU ｦ ”od zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną o niskiej intensywno`ci oraz 
zabudowę towarzyszącą ｦ usJugi, w tym 

handel detaliczny, z wyJączeniem ”rzedsięwzięć 
zaliczanych do mogących ”otencjalnie lub 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

5) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 
1KD, 2KD, 3KD, 4KD ｦ pod drogi publiczne 

lokalne; 

6) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD i 11KD ｦ 

pod drogi publiczne dojazdowe; 

7) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 
1KDW ｦ 13KDW ｦ pod drogi dojazdowe 

wewnętrzne; 

8) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 
Zi ｦ ”od zieleL urządzoną izolacyjną i ochronnąŁ 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 
rozumieć ”rzez to takie ”rzeznaczenie i funkcje 

z nim związane, które ”owinny ”rzewawać na 
obszarach w obrębie wyznaczonych linii 
rozgraniczających; 

2) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć jednoznaczne okre`lenie odlegJo`ci 
gJównych fasad budynków szczególnie 
mieszkalnych i usJugowych od granic terenów 
”asów drogowych lub krawędzi jezdni; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć maksymalne graniczne zbliwenie 
gJównych fasad budynków do granic terenów 
”asów drogowych lub krawędzi jezdni; 

4) wskauniku ”owierzchni zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni 
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zabudowy obiektów kubaturowych mierzony ”o 
zewnętrznym obrysie ”arterów budynków, do 
powierzchni terenu w obrębie terenu inwestycji. 

5) intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć stosunek Jącznej ”owierzchni 
caJkowitej wszystkich kondygnacji budynków 
mieszkalnych, do powierzchni terenu 

funkcjonalnego; 

6) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć takie rodzaje i skalę ”rowadzonej 
dziaJalno`ci gos”odarczej usJugowej lub 
handlowej, rzemie`lniczej, ”rodukcyjnej, 
wytwórczej, magazynowej, które nie będą 
zaliczane do mogących ”otencjalnie lub 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, w rozumieniu ”rze”isów ustawy 
Prawo ochrony `rodowiska i roz”orządzeL 
wykonawczych do ustawy. 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 4. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów oznaczonych symbolami: 
1UP i 2UP oraz parametry zabudowy. 

1) w granicach terenów do”uszcza się lokalizację 
budynków usJugowych, w tym obsJugi 
komunikacji, budynków handlowych, 
”rodukcyjnych, rzemie`lniczych, 
magazynowych oraz socjalno-biurowo-

administracyjnych, obiektów technicznych 
i technologicznych niezbędnych z punktu 

widzenia charakterystyki inwestycji i rodzaju 

”rowadzonej dziaJalno`ci; 

2) do”uszcza się wewnętrzne ”odziaJy terenów 
dla odrębnych inwestycji w obrębie linii 
rozgraniczających, ”od warunkiem za”ewnienia 
dostę”u z drogi publicznej do kawdej 
wydzielonej dziaJki - szeroko`ć frontu dziaJki 
minŁ 25m, minimalna ”owierzchnia dziaJki  
0,30 ha, linie ”odziaJów w stosunku do drogi 

”ublicznej ”od kątem ”rostym lub zbliwonym  
do prostego; 

3) w granicach terenów wydzielić, od”owiednią 
do charakterystyki inwestycji ilo`ć miejsc 
parkingowych, postojowych dla samochodów 
klientów ｦ tj. min 1 miejsce na 40 m² 
”owierzchni usJugowej, s”rzedawy, 
”rodukcyjnej, rzemie`lniczej oraz miejsc dla 
samochodów osobowych ”racowników ｦ min. 

1 miejsce na 4 zatrudnionych, wydzielić drogi 
wewnętrzne i place; 

4) w granicach wydzielonych odrębnych terenów 
inwestycji zachować minŁ 10% ”owierzchni 
biologicznie czynnej w formie zieleni 

urządzonej; 

5) ustala się wskaunik ”owierzchni zabudowy 
w granicach wydzielonych odrębnych terenów 
inwestycji ｦ max 60%; 

6) ustala się wysoko`ć zabudowy usJugowej, 
”rodukcyjnej, rzemie`lniczej, magazynowej - do 

dwóch kondygnacji nadziemnych przy 

wysoko`ci obiektów wynikającej z potrzeb 

technologicznych i technicznych; 

7) ustala się wysoko`ć zabudowy biurowo - 

administracyjnej i socjalnej do czterech 

kondygnacji nadziemnych, ”rzy wysoko`ci 
budynków do 15,0m od ”oziomu terenu 
urządzonego do kalenic dachów lub górnych 
krawędzi attyk; 

8) dachy budynków ”Jaskie ｦ stropodachy lub 

spadowe, o nachyleniu ”oJaci do 30°; 

9) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy, 
mierzoną do gJównych fasad budynków 
usJugowych, ”rodukcyjnych, rzemie`lniczych, 
magazynowych, biurowo-administra-cyjnych - 

15 m od krawędzi jezdni drogi ”ublicznej; 

10) w pasie terenu, pomiędzy linią zabudowy 
i ”asem drogowym, do”uszcza się lokalizację 
obiektów ”omocniczych parterowych - typu 

”ortiernia, strówówka, wiata samochodowa oraz 
lokalizację gJównych zes”oJów ”arkingowych 

i ”ostojowych oraz dróg zbiorczych; 

11) do”uszcza się ryzality, wykusze, wej`cia, klatki 
schodowe przy budynkach, piony windowe - 

wysunięte do 5,0m ”rzed gJówne fasady; 

12) obowiązuje zakaz zabudowy w strefie 

bez”o`redniej 10,0m od ujęć wody; 

13) w strefie ”o`redniej 50,0m od ujęć wody 
obowiązuje zakaz w”rowadzania do ziemi i wód 
powierzchniowych nieoczyszczonych `cieków 
bytowych i innych oraz od”adów, mogących 
zanieczy`cić wody ”odziemne ”itne; 

14) do”uszcza się budowę sieci infrastruktury 
technicznej, w tym zaliczanych, zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony `rodowiska, do 

mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

15) dojazd do terenów z dróg lokalnych ”ublicznych 
- ulŁ PrzemysJowej i ulŁ KsŁ StanisJawa 
Skorodeckiego przez zjazdy publiczne; 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów oznaczonych symbolami: 
1U ｦ 7U oraz parametry zabudowy. 

1) w granicach terenów do”uszcza się lokalizację 
budynków usJugowych, uwyteczno`ci 
publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz 

handlu; 

2) do”uszcza się wewnętrzne ”odziaJy terenów 
funkcjonalnych, w celu realizacji inwestycji na 

odrębnych dziaJkach budowlanych, pod 

warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi 
”ublicznej do kawdej wydzielonej dziaJki - 

minimalna szeroko`ć frontu dziaJki 25m, 
minimalna ”owierzchnia dziaJki 0,15 ha, linie 
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”odziaJów w stosunku do drogi publicznej pod 

kątem ”rostym lub zbliwonym do ”rostego; 

3) ustala się wysoko`ć zabudowy do czterech 
kondygnacji nadziemnych ”rzy wysoko`ci do 
oka”ów dachów, attyk - do 12,0m od poziomu 

terenu ”rzy gJównych wej`ciach; 

4) dachy budynków ”Jaskie lub s”adowe 
o nachyleniu ”oJaci 25 do 45°; 

5) ustala się wskaunik ”owierzchni zabudowy 
w granicach wydzielonych terenów inwestycji - 
do 50%; 

6) w granicach kawdego odrębnego terenu 
inwestycji zachować minŁ 20 % ”owierzchni 
biologicznie czynnej - ”od zieleL urządzoną; 

7) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 

kubaturowej w odlegJo`ci nie mniejszej niw 
6,0m od linii rozgraniczających dróg 
dojazdowych publicznych; 

8) w granicach ”oszczególnych terenów 
inwestycji wydzielić od”owiednią do rodzaju 
usJug ilo`ć miejsc ”arkingowych i postojowych 

dla samochodów klientów ｦ tj. min. 1 miejsce 

na kawde roz”oczęte 30,0 m² ”owŁ uwytkowej 
usJugowej lub s”rzedawy, minŁ 1 miejsce na 

4 zatrudnionych oraz min. 1 miejsce na lokal 

zamieszkania zbiorowego; 

9) do”uszcza się budowę sieci infrastruktury 
technicznej, w tym zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

10) dojazd do terenów z dróg ”ublicznych 
dojazdowych KD przez zjazdy publiczne. 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu 1MWU oraz parametry 

zabudowy. 

1) w granicach terenu o podstawowym 

”rzeznaczeniu ”od zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną ustala się warunki dla lokalizacji 
budynków niskich i `redniowysokich  
tjŁ wysoko`ci do dziewięciu kondygnacji 
nadziemnych, z dopuszczeniem kondygnacji 

”arterów budynków, ”rzeznaczonych na usJugi 
i handel detaliczny, do”uszcza się 
podpiwniczenia z przeznaczeniem na cele 

gospodarcze i garawe ”odziemne; 

2) do”uszcza się funkcję uzu”eJniającą usJugową 
nieuciąwliwą i handlową w budynkach 

parterowych z dachami ”Jaskimi lub 
spadzistymi, lokalizowanych jako wolnostojące 
i ”rzybudowane do budynków mieszkalnych, 
do”uszcza się ”od”iwniczenia ”rzeznaczone na 
garawe ”odziemne, za”lecza i magazyny; 

3) dachy budynków mieszkalnych s”adziste 
o nachyleniu ”oJaci 25 - 45° lub dachy ”Jaskie 
lub kombinacje tych form dachów, kolorystyka 
dachów nawiązująca do barwy dachówki 
ceramicznej lub w kolorze grafitowym, 

kolorystyka wiodąca elewacji jasna biaJa do 

pastelowych w odcieniach piaskowca, ugrowa, 

z uwyciem ewŁ ceramiki, okJadzin elewacyjnych 

gotowych; 

4) w granicach terenu za”ewnić od”owiednią ilo`ć 
miejsc parkingowych i postojowych dla 

mieszkaLców ｦ min. 1,5 miejsca na lokal 

mieszkalny, bilansowane Jącznie z garawami 
”odziemnymi oraz od”owiednią ilo`ć miejsc 
postojowych ”rzy obiektach usJugowych 
i handlowych, w ilo`ci minŁ1 miejsce na kawde 
roz”oczęte 40,0 m² ”owierzchni usJugowej lub 
s”rzedawy, miejsc na samochody ”racowników 
ｦ min. 1 miejsca na 4 zatrudnionych - gJówne 
zes”oJy miejsc ”ostojowych i parkingowych 

lokalizować w szczególno`ci w pasie terenu 

pomiędzy linią zabudowy i ”asami dróg 1KŚ, 
2KD; 

5) ustala się wskaunik intensywno`ci zabudowy 
w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej ｦ 

max 0Ł75, wskaunik ”owierzchni zabudowy 
usJugowej i handlowej lokalizowanej poza 

obrysami budynków mieszkalnych - max 10%; 

6) do”uszcza się lokalizację obiektów ”arterowych 
i urządzeL terenowych związanych z rekreacją 
osiedlową; 

7) ustala się wskaunik ”owierzchni biologicznie 
czynnej, w tym zieleni parkowej osiedlowej, 

ozdobnej, dla potrzeb rekreacji i wypoczynku ｦ 

min. 30%; 

8) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
mieszkaniowej i ”ozostaJych obiektów ｦ 10m 

od granic ”asów drogowych dróg 1KŚ i 2KD; 

9) dojazd do obiektów z dróg ”ublicznych  
1KD i 2KŚ ”o”rzez wewnętrzne drogi 
osiedlowe o szeroko`ci jezdni minŁ 4,5m; 

10) dopuszcza się ”odziaJy wewnętrzne terenu na 
odrębne dziaJki zabudowy; 

11) do”uszcza się budowę sieci infrastruktury 
technicznej. 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów oznaczonych symbolami 
1MN ｦ 22MN oraz parametry zabudowy. 

1) podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w budynkach wolno stojących, do”uszcza się 
garawe ”rzybudowane; 

2) ustala się minimalną ”owierzchnię dziaJki 
budowlanej 0,08 ha, minimalną szeroko`ć 
frontu dziaJki ”od budynek wolno stojący 
20,0m; 

3) ustala się granice wewnętrznych ”odziaJów - 

linie ”odziaJów są orientacyjne, mowna je znosić 
ｦ istniejące granice dziaJek ”odlegają zniesieniu, 
a grunty ”o scaleniu ”odlegają nowemu 
”odziaJowi w celu wydzielenia dróg i terenów 
zabudowy. Dopuszcza się wtórne ”odziaJy 
wynikające z rodzaju obiektu budowlanego - 
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granice ”odziaJów ”rosto”adJe lub zbliwone do 
”rosto”adJych do ”asów dróg dojazdowych; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków 
w zabudowie: bliuniaczej na dziaJkach 
o powierzchni min. 0,08 ha i szeroko`ci frontu 
dziaJki minŁ 20m, szeregowej na dziaJkach 
o powierzchni min. 0,06 ha i szeroko`ci frontu 
dziaJki minŁ 9m; 

5) ustala się wysoko`ć zabudowy do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, Jącznie 
z kondygnacjami mieszkalnymi w kubaturach 

dachów; 

6) do”uszcza się ”od”iwniczenia; 

7) ustala się wysoko`ć budynków do kalenicy lub 
szczytu dachu - do 10 m, licząc od ”oziomu 
terenu urządzonego ”rzy gJównym wej`ciu; 

8) rzędne ”osadowienia ”arterów budynków 
nawiązać do niwelety zagos”odarowania 
terenów urządzonych jednorodnie wzdJuw 
”rojektowanych dróg; 

9) dachy budynków dwu lub wielos”adowe 
o jednakowych kątach nachylenia ”oJaci 
gJównych 30 - 45°, kierunki kalenic równolegJe 
lub ”rosto”adJe do granic terenu z drogami 

dojazdowymi; zachować jednolity kierunek 
kalenic na odcinkach dróg ”omiędzy 
najbliwszymi skrzywowaniami lub zes”oJów 
budynków (3-5); 

10) do”uszcza się lokalizacje budynków 
gospodarczo-garawowych wolnostojących, 
parterowych, o powierzchni zabudowy do  

50 m², z dachami dwu lub wielo-spadowymi, 

przy wysoko`ci do kalenic dachów do 6m od 
poziomu przyziemia; 

11) do”uszcza się usytuowanie budynków 
gospodarczo-garawowych Jączonych - przy 

granicach dziaJek ｦ dachy budynków 
sytuowanych ”rzy granicy do”uszcza się jako 
jednospadowe; 

12) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej 
architektury ogrodowej, w pasie terenu 

”omiędzy ”asem drogi i linią zabudowy, 
do”uszcza się jedynie mowliwo`ć lokalizacji 
maJych obiektów kultu religijnego ｦ krzywe, 
figury, kapliczki o powierzchni zabudowy -  

do 1,5 m²; 

13) do”uszcza się lokalizację usJug nieuciąwliwych 
i handlu w budynkach wolnostojących lub 
”rzybudowanych do budynków mieszkalnych, 
”owierzchnie zabudowy budynków wwŁ ｦ do 

150 m² oraz ”rowadzenie włw dziaJalno`ci 
gospodarczej w lokalach wydzielonych 

w kubaturach budynków mieszkalnych; 

14) w granicach dziaJek budowlanych wydzielić 
”rzy usJugach od”owiednią ilo`ć miejsc 
postojowych na samochody klientów, w ilo`ci 
1 miejsce na kawde roz”oczęte 25 m² 
”owierzchni uwytkowej usJugowej lub s”rzedawy 

oraz ilo`ć miejsc ”ostojowych dla ”racowników 
ｦ min. 1 na 4 zatrudnionych; 

15) ustala się wskaunik ”owierzchni zabudowy 
w granicach odrębnych terenów inwestycji ｦ 

wydzielonych dziaJek - max. 40%; 

16) w granicach odrębnych terenów inwestycji 
zachować minŁ 40% ”owierzchni terenów 
inwestycji w formie zieleni biologicznie czynnej 

ｦ ogrody, sady, zieleL ”ierwotna i urządzona, 
wody; 

17) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 

zabudowy od dróg do gJównych fasad 
budynków jak na rysunku planu ｦ dopuszcza 

się wysunięte ”rzed fasadę elementy budynku 

takie jak ganek, weranda, wykusz, zadaszenie; 

18) w granicach dziaJek budowlanych na terenach: 
2MN, 11MN i 19MN zlokalizowanych wzdJuw 
drogi 1KŚ, urządzić ”as zieleni izolacyjnej 
i ochronnej mieszanej lub staJozielonej - szer. 

pasa min. 8m; 

19) zachować od”owiednie odlegJo`ci zabudowy od 
istniejących sieci infrastruktury ｦ linii 

elektroenergetycznych, sieci gazowych, w tym 

g400 i g700 mm oraz innych, zgodnie 

z warunkami technicznymi dot. budowy 

i eks”loatacji ”oszczególnych sieci; 

20) do”uszcza się budowę sieci infrastruktury, 
w tym zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko ｦ trasy sieci 

”rowadzić generalnie wzdJuw granic terenów 
z drogami oraz wzdJuw nowych granic 
”odziaJów wewnętrznych; 

21) dojazd do dziaJek budowlanych z dróg 
publicznych dojazdowych 6KD ｦ 11KŚ, dróg 
dojazdowych wewnętrznych KDW zjazdami 

indywidualnymi lub publicznymi; 

22) dla terenu 1MN dojazdy docelowe do dziaJek 
budowlanych z ciągu ”ieszo-jezdnego 

”rzebiegającego ”oza granicami ”lanu ｦ 

do”uszcza się zjazdy indywidualne 

tymczasowe, bez”o`rednio z drogi 1KD; 

23) w architekturze budynków mieszkalnych 
stosować elementy i detale wynikające 
z funkcji wewnętrznej, nawiązujące do tradycji 
regionalnych, takie jak: ganki, werandy, 

zadaszenia, facjaty, lukarny w dachach; 

24) wiodąca kolorystyka elewacji jasna ｦ biaJa do 
pastelowych w odcieniach piaskowca, ugrowa, 

kolorystyka dachów nawiązująca do barwy 
dachówki ceramicznejŁ 

5Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenów oznaczonych symbolami źiŁ 

1) w granicach terenów zieleni izolacyjnej 

i ochronnej, mieszanej lub staJozielonej 
obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej; 

2) do”uszcza się: 
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a) budowę i ”rzebudowę sieci infrastruktury 
technicznej; 

b) ”rowadzenie ciągów ”ieszych i `ciewek 
rowerowych; 

c) budowy dróg wewnętrznych dojazdowych ｦ 

”rzedJuwenia z terenów MNŁ 

6Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenów komunikacji oznaczonych symbolami 1KŚ ｦ 

4KD oraz ich parametry. 

1) 1 KD ｦ istniejąca droga ”ubliczna lokalna 
w ciągu ulŁ KsŁ StanisJawa Skorodeckiego - 

szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
docelowa 20m, szer. jezdni min. 6m; 

2) 2KDｦ4KD ｦ projektowane drogi publiczne 

lokalne ｦ szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających minŁ 20m, szeroko`ć jezdni 
min. 6m; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 
kubaturowych, lokalizacji reklam `wietlnych 
i ”lanszowych nie sJuwących organizacji ruchu; 

4) do”uszcza się: 

a) budowę wszelkich sieci infrastruktury 
technicznej dla obsJugi terenów ”rzylegJych 
i dróg; 

b) budowę skrzywowaL, w tym typu rondo, zatok 

autobusowych i postojowych; 

c) budowę chodników i `ciewek rowerowych; 

d) budowę o`wietlenia i urządzeL organizacji 
i utrzymania ruchu; 

e) budowę wiat ”rzystankowych; 

f) urządzenie zieleni ozdobnej niskiej i trawiastej; 

g) budowę rowów odwadniających i kanalizacji 

deszczowej. 

7. Ustala się nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów komunikacji oznaczonych 
symbolami 5KD ｦ 11KD. 

1) projektowane drogi publiczne dojazdowe do 

bez”o`redniej obsJugi terenów funkcjonalnych 
U, MN; 

2) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
min. 10m ｦ dopuszcza się ”oszerzenia dróg 
w liniach rozgraniczających w rejonach 

”rzekroczenia cieków wodnych i innych 

”rzeszkód terenowych - wielko`ć ”oszerzenia 
”owinna wynikać z rozwiązaL technicznych, 
jednak nie więcej niw 25% ”rzyjętej szeroko`ci 
jak na rysunku planu; 

3) linie rozgraniczające drogi 5KŚ mogą być 
korygowane z uwagi na spadki terenu ｦ 

mowliwa korekta do 25% ”rzyjętej szeroko`ci 
pasa drogi jak na rysunku planu; 

4) szeroko`ć jezdni minŁ 6m, chodniki minŁ 
jednostronne szeroko`ci minŁ 1,5m; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 
kubaturowych, lokalizacji reklam planszowych 

i `wietlnych; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie wszelkich sieci 
infrastruktury technicznej, w tym zaliczanych 

do mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

7) wody opadowe z terenów dróg od”rowadzić 
”o”rzez kanalizację deszczową do cieków 
wodnych, w s”osób nie ”owodujący 
ponadnormatywnego zanieczyszczenia ziemi 

i wód - zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

8Ł Ustala się nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów komunikacji KŚWŁ 

1) projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne 
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających minŁ 
6m; 

2) szeroko`ć jezdni minŁ 4,5m, do”uszcza się 
chodnik szer. min. 1m; 

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie wszelkich sieci 
infrastruktury technicznej; 

5) od”rowadzenie wód o”adowych 
”owierzchniowo do najbliwszych cieków 
wodnych, rowów lub kanalizacji deszczowej 
w drogach KDW. 

9Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
terenów w zakresie infrastruktury technicznej 

i komunikacji. 

1) zaopatrzenie w wodę siecią wodociągową 
o `rednicy minŁ Ø 90 mm, z miejskiej sieci 

wodociągowej ”rzebiegającej wzdJuw  
ulŁ PrzemysJowej, WyszyLskiego i w obszarze 

objętym ”lanem, a takwe z terenów ”rzylegJej 
zabudowy; 

2) zaopatrzenie w gaz ziemny gazociągiem 
o przekroju nie mniejszym niw ŚN 50, 
z gazociągów ”rzebiegających wzdJuw  
ulŁ PrzemysJowej i WyszyLskiego oraz 
z terenów ”rzylegJej zabudowy; 

3) zaopatrzenie w gaz ”Jynny ｦ indywidualnie, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną liniami 
na”owietrznymi lub kablowymi `redniego lub 
niskiego na”ięcia, z sieci napowietrznych 

i kablowych ”rzebiegających wzdJuw  
ulŁ PrzemysJowej i WyszyLskiego oraz z sieci 

przebiegających na obszarze objętym ”lanemŁ 
źa”ewnić mowliwo`ć lokalizacji nowych stacji 

transformatorowych na terenach o wymiarach 

minimum 5x5m z dojazdami; 
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5) od”rowadzenie `cieków bytowych kanalizacją 
grawitacyjną o `rednicy nie mniejszej niw  
Ø 160 mm, lub kanalizacją tJoczną o `rednicy 
nie mniejszej niw Ø 110 mm, do istniejących 
miejskich oczyszczalni `cieków ”rzy  
ul. Robotniczej ｦ zlewnia ”óJnocna i przy  

ul. Masarskiej ｦ zlewnia ”oJudniowa ”o”rzez 
istniejące i realizowane sieci przy  

ulŁ PrzemysJowej i WyszyLskiego oraz sieci na 
terenach ”rzylegJej zabudowy ”oza obszarem 

planu; 

6) od”rowadzenie `cieków technologicznych 
kanalizacją grawitacyjną o `rednicy nie 
mniejszej niw Ø 160 mm, lub kanalizacją tJoczną 
o `rednicy nie mniejszej niw Ø 110 mm, na 
warunkach okre`lonych w przepisach 

szczególnych dotyczących ochrony `rodowiska 

ｦ do”uszcza się budowę indywidualnych 
oczyszczalni na terenach UP; 

7) gromadzenie i usuwanie od”adów bytowych 
staJych ｦ na zasadach obowiązujących 
w Gminie Ropczyce; 

8) gromadzenie i usuwanie od”adów 
technologicznych na warunkach okre`lonych 
w przepisach w zakresie ochrony `rodowiska; 

9) od”rowadzenie wód o”adowych z dachów 
budynków ｦ powierzchniowo na tereny 

”oszczególnych inwestycji, docelowo do 

kanalizacji deszczowej o `rednicy nie mniejszej 
niw Ø 200 mm; 

10) od”rowadzenie wód deszczowych 
i roztopowych z terenów utwardzonych 
narawonych na zanieczyszczenie (drogi, ”lace, 
”arkingi), rozwiązać w s”osób za”ewniający 
”eJną ochronę ”rzed ”rzeniknięciem 
zanieczyszczeL do gruntu i wód 

powierzchniowych i ”odziemnych, kanalizacją 
o `rednicy nie mniejszej niw Ø 200 mm; 

11) ogrzewanie budynków z miejskiej sieci 

cie”Jowniczej ”rzebiegającej ”oza obszarem 
”lanu wzdJuw ulŁ PrzemysJowej, Konarskiego 
i PiJsudskiego oraz indywidualnie w s”osób nie 
”ogarszający `rodowiska; 

12) system projektowanej komunikacji KD na 

obszarze objętym ”lanem ”owiązać z drogami 

publicznymi tj. ulicami Skorodeckiego 

i WyszyLskiego; 

13) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę, 
modernizację istniejących sieci na obszarze 
objętym ”lanemŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 5. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą 
naliczeniu o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem niniejszego 

miejscowego planu zagospodarowania terenu 

w stosunku do terenów: UP, U, MW,U, MN -  

30%, KD, KDW, ZI - 1 %. 

§ 6. Wykonanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Ropczyc. 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Józef Misiura 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr L/588/10 

Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy Ro”czyce 

oraz zasadach ich finansowania 
 

 

1. Tereny objęte ustaleniami ”lanu  
nr 10ł3ł2010 są w stanie istniejącym nie-

zainwestowane oraz sJabo wy”osawone w sieci 

infrastruktury technicznej i drogi. 

2Ł Realizacja ”lanu zakresie terenów: 

1) zabudowy mieszkaniowej oznaczonych 

w planie symbolami MN; 

2) zabudowy usJugowej oznaczonych w planie 

symbolami U; 

3) zabudowy usJugowej i produkcyjnej 

oznaczonych symbolami UP, wiąwe się 
z nakJadami na budowę uzbrojenia tych 
terenów w sieci infrastruktury technicznej ｦ 

jako zadanie gminne. 

3Ł Śo zadaL gminnych naleweć będzie tew 
budowa dróg ”ublicznych ”o”rzedzona wyku”em 
terenu. 

4. Realizacja uchwalonego planu w zakresie 

zabudowy jednorodzinnej, usJugowej, ”rodukcyjnej 
nalewy do indywidualnych inwestorówŁ 

5. W zakresie infrastruktury technicznej, do 

zadaL wJasnych Gminy Ro”czyce nalewy budowa 
zapisanych w ”lanie sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz dróg ”ublicznychŁ 
Zaopatrzenie w ”ozostaJe media nastę”ować mowe 
rozbudowę istniejących sieci i ”rzyJącza, w ramach 

”oszczególnych inwestycjiŁ 

6. Finansowanie ”rzyJączy i urządzeL 
instalacyjnych, jako urządzeL technicznych 
związanych z obiektami usJugowymi, mieszkalnymi, 

”rodukcyjnymi, stanowią elementy kosztów tych 
inwestycji i nie mają związku z niniejszym 

rozstrzygnięciamiŁ 

7Ł tródJem finansowania inwestycji, o których 
mowa w ustŁ5 zdanie ”ierwsze będzie budwet Gminy 
Ro”czyce oraz dotacje ”ochodzące z funduszy Unii 

Europejskiej i krajowych funduszy celowych. 

8Ł Rozbudowa uzbrojenia terenu objętego 
planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz, będzie realizowane 
zgodnie z zasadami okre`lonymi w Prawie 

energetycznym na warunkach okre`lonych 
od”owiednio ”rzez zarządców sieciŁ 
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UCHWAIA NR L/589/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu  

zagos”odarowania ”rzestrzennego nr ńł2ŃŃŃ uchwalonego uchwaJą  
nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r. 

 
Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. Nr 142 z 2001 r. ze. zm.) oraz art. 20 ust. I art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

”ózŁ 717 z 2003 rŁ ze zmŁ)Ł ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studiom uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Ro”czyce, uchwalonego uchwaJą nr XLł402ł2001 
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia  

2001 r. - Rada Miejska w Ropczycach uchwala co 

nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 

ｭterenu komunikacji - drogi ”ublicznej, stanowiącej 
odcinek docelowej ulicy Jączącej ulŁ PrzemysJową  
z ul. Ks. Kard. Stefana WyszyLskiego w Ro”czycachｬ 
uchwalonego Uchwalą Nr XLł401ł2001 Rady 
Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r., 

o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 10 z dnia l marca 2002 r. poz. 151 

- zwanego dalej planem. 

 


