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3)

na kontynuowanie nauki,

4)

na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

§ 2. Wykonanie uchwa y
Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

”owierza

§ 3. Nadzór nad wykonaniem
sprawuje Komisja Rodziny, Zdrowia
S”o ecznejŁ
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§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie
14-dni od og oszenia w Śzienniku Urzędowym
Województwa Podkar”ackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 sierpnia 2010 r.

się

uchwa y
i Pomocy

Wiceprzewodniczący Rady
Adam Chrabąszcz

1102
UCHWA A NR LIIIł54ńłńŃ
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2009 terenu budownictwa handlowo- us ugowego w Kolbuszowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ
U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z ”ó niejszymi
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003
r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”ó niejszymi
zmianami) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co
nastę”uje:
Przepisy ogólne

3)

tereny oznaczony na rysunku planu symbolem
KX o ”owŁ oko o 0,09 ha ”rzeznacza się ”od
komunikację ”ieszo-rowerową,

2. Przez ”rze”isy odrębne, wymieniane
w niniejszej uchwale, nale y rozumieć ”rze”isy ustaw
wraz z roz”orządzeniami wykonawczymi do ustawŁ
3. Na ca ym terenie objętym ”lanem
1)

obowiązuje:

a)

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nie
związanych z ”rzeznaczeniem terenów,

b)

zakaz
realizacji
obiektów,
zaliczanych
przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony
rodowiska do ”rzedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddzia ywać na rodowisko,

c)

2. Prze”isami niniejszej uchwa y objęty jest
teren o ”owŁ oko o 1,60 ha, ”o o ony ”omiędzy
ul.
Tarnobrzeską
i rzeką
Nil
w Kolbuszowej,
w granicach oznaczonych na rysunku planu.

do”uszczalny ”oziom ha asu jak dla terenów
mieszkaniowo-us ugowych,
okre lony
”rze”isami odrębnymi, dotyczącymi ochrony
rodowiska;

d)

3. źa ącznikiem do niniejszej uchwa y jest
za ącznik
graficzny
na
ma”ie
w skali
1:1000 stanowiący rysunek ”lanu, który integralnie
z uchwa ą obowiązuje w zakresie zastosowanych tam
obja nie Ł

uwzględnienie
okre lonych
”rze”isami
odrębnymi
warunków,
związanych
z ”rzebiegiem istniejących urządze
i sieci
infrastruktury technicznej,

e)

dostosowanie istniejących sieci infrastruktury
technicznej do zagospodarowania terenu
zgodnego z ustaleniami planu;

2)

do”uszcza
się
”rzebudowę
i ”rze o enie
istniejących oraz lokalizację nowych sieci oraz
urządze infrastruktury technicznej w s”osób,
który nie ograniczy zagos”odarowania terenu
zgodnie z ustaleniami planu.

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami
studium uwarunkowa i kierunków zagos”odarowania
przestrzennego
miasta
i gminy
Kolbuszowa
uchwalonego uchwa ą nr XXVł207ł2000 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2000 r.
wraz z ”ó niejszymi zmianami
uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Nr
1ł2009
terenu
”rzemys owo
us ugowego
w Kolbuszowej - zwany w dalszym ciągu uchwa y
planem.

§ 2. 1. W granicach ”lanu
nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów:
1)

2)

ustala

się

teren oznaczony na rysunku planu symbolem
U,UC o ”owŁ oko o 1,50 ha ”rzeznacza się
pod handel i us ugi,
teren oznaczony na rysunku planu symbolem
KŚ o powŁ oko o 0,01 ha ”rzeznacza się ”od
zjazd z drogi krajowej Nr 9,

Przepisy szczegó owe
§ 3.
1.
Zasady
zagospodarowania
i kszta towania zabudowy terenu oznaczonego na
rysunku ”lanu symbolem U,UC :
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1)

lokalizacja obiektów us ugowych i handlowych,
w tym
”rzekraczających
”owierzchnię
s”rzeda y ”owy ej 2000m2;

2)

do”uszcza się lokalizację:

a)

obiektów ma ej architektury,

b)

urządze dla reklamy;

3)

nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg o ci:

a)

50,0
m
od sto”y wa u
”o
stronie
od”owietrznej, ”rzy czym do”uszcza się
”rzesunięcie tej linii w kierunku rzeki Nil,
w s”osób niekolidujący z funkcjonowaniem
cmentarza po o onego ”oza granicami ”lanu
i z zachowaniem ”rze”isów Prawa wodnego,

b)

20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
krajowej Nr 9 (ul. Tarnobrzeskiej);

4)

”rzy ”odziale terenu na dzia ki wyznaczenie
nowych granic równolegle do zachodniej
granicy terenu, z dopuszczalnym odchyleniem
do 100, z dostę”em ka dej dzia ki do ulicy
Tarnobrzeskiej ”o”rzez dojazdy wewnętrzne,
”owiązane z jednym zjazdem, oznaczonym na
rysunku planu symbolem KD; minimalna
”owierzchnia dzia ki 0,30 ha;

5)

powierzchnia zabudowy nie większa ni 70 %
”owierzchni dzia ki;

6)

powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza
ni 20 % ”owierzchni dzia ki, w formie zieleni
urządzonej;

7)

wyznaczenie
trasy
pieszo
rowerowej
o szeroko ci minimum 3,0 m, ączącej zjazd
z drogi publicznej na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem KD z ciągiem ”ieszorowerowym, oznaczonym na rysunku planu
symbolem KX;

8)

przy zagospodarowaniu terenu zapewnienie:

a)

dostę”u do brzegów rzeki Nil,

b)

mo liwo ci
”oruszanie
nie”e nos”rawnych,

c)

d)

9)

się

osób

zabezpieczenia nieczynnego ujęcia wody (studni
g ębinowej) ”rzed ”rzenikaniem zanieczyszcze
do gruntu i wód ”odziemnych,
wyrównanie obni enia terenowego co najmniej
do ”oziomu najwy szej, wystę”ującej rzędnej
i nie wy szej ni 201,5 m nŁ”mŁ;
usytuowanie
na
ka dej
dzia ce
miejsc
”ostojowych dla samochodów osobowych
w liczbie nie mniejszej ni :

a)

25 miejsc na 1000m2 ”owierzchni u ytkowej
obiektów handlowych,

b)

20 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych
obiektów gastronomicznych,
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c)

1 miejsce na 4 zatrudnionych w us ugach, ”rzy
czym do”uszcza się usytuowanie od”owiedniej
liczby miejsc postojowych w wydzielonych
zes”o ach ”arkingów, ws”ólnych dla kilku
dzia ek,

10)

wysoko ć g ównej bry y budynków nie większa
ni 15 m;

11)

dachy budynków dostosowane do rozwiąza
technicznych obiektów, o jednolitym kszta cie
i nachyleniu na ”oszczególnych budynkach ;

12)

bry y
budynków
rozcz onkowane,
z otynkowanymi
cianami
w kolorze
pastelowym, przy czym:

a)

jedna ciana ka dego z budynków od strony
ul. Tarnobrzeskiej nie mo e być d u sza ni
30,0 m w jednej ” aszczy nie,

b)

co najmniej 20% sumy ” aszczyzn
cian
elewacyjnych od strony ul. Tarnobrzeskiej musi
być ”rzeszklona,

2.
Zasady
zagospodarowania
terenu
oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem KX :
1)

urządzenie trasy pieszo-rowerowej i ”owiązanie
jej z istniejącą k adką na rzece Nil oraz ”o”rzez
teren oznaczony na rysunku planu symbolem
U,UC ze zjazdem z drogi krajowej Nr 9,
”rzewidzianym do urządzenia na terenie
oznaczonym na rysunku ”lanu symbolem KŚ

2)

szeroko ć trasy ”ieszo-rowerowej KX oko o
5,0 m;

§ 4.

1. Obs ugę komunikacyjną terenu objętego
”lanem ustala się z drogi krajowej Nr 9 (ulicy
Tarnobrzeskiej), poprzez jeden zjazd publiczny
oznaczony na rysunku planu symbolem KD.

2. Do zagospodarowania terenu zjazdu KD
stosuje się ”rze”isy odrębne, dotyczące dróg
publicznych.
§ 5. źasady budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1)

zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
sieci elektrycznej,

2)

zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,

3)

zaopatrzenie
w wodę
wodociągowej,

4)

od”rowadzenie
cieków
bytowych
istniejącej sieci kanalizacyjnej,

5)

indywidualne
rozwiązanie
s”osobu
od”rowadzania wód o”adowych i cieków
”owsta ych
w wyniku
dzia alno ci
gospodarczej,
w s”osób
nie
”owodujący
wprowadzania
ponadnormatywnych
zanieczyszcze do wód i gruntów oraz zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
odrębnymi,

z istniejącej

sieci
do
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6)

magazynowanie
od”adów
komunalnych
w szczelnych
”ojemnikach
na
w asnych
dzia kach
i o”ró nianie
na
zasadach
obowiązujących w gminie,

§ 6. Ustala się 10% stawkę, na ”odstawie
której ustalona będzie o” ata z tytu u wzrostu warto ci
nieruchomo ci w związku z uchwaleniem niniejszego
planu.

7)

indywidualne
rozwiązanie
magazynowania
od”adów ”owsta ych w wyniku dzia alno ci
gospodarczej,
w s”osób
nie
zagra ający
rodowisku i terenom sąsiednim i usuwanie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
”rze”isami odrębnymi,

Przepisy —o cowe

8)

ogrzewanie
obiektów
ze
róde
minimalizujących niską emisję zanieczyszcze
do powietrza,

9)

”rzebieg
g ównych
sieci
infrastruktury
technicznej
o ”arametrach
za”ewniających
obs ugę ca ego terenu ustala się wzd u granic
terenu
objętego
”lanem
oraz
terenu
oznaczonego symbolem KX, przy czym do
sytuowania sieci stosuje się ”rze”isy odrębne
dotyczące tych sieciŁ

§ 7. Wykonanie uchwa y zleca się Burmistrzowi
Kolbuszowej.
§ 8. Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie
30 dni od jej og oszenia w Śzienniku Urzędowym
Województwa Podkar”ackiegoŁ

PRźśWOŚNICźĄCY
Rady miejskiej w Kolbuszowej
Krzysztof Aleksander Wilk
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źa ącznik nr 1
do Uchwa y nr LIIIł541ł10
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 20 maja 2010 r.

źa ączni— graficzny

