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UCHWAIA NR XLł25ŃłńŃ 

 RAŚY GMINY KURYIÓWKA 

z dnia 11 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr ńł98 terenu o`rodka rekreacyjno ｦ wypoczynkowego w Owannie ｭNad źalewemｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 

oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

zmŁ) Rada Gminy KuryJów—a uchwala c“ nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. P“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami 

Studium uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ gminy KuryJów—a uchwal“neg“ 
uchwaJą Nr XXXłń8ńł2ŃŃ2 Rady Gminy w KuryJówce 
z dnia 27 czerwca 2002 r. z ”óunŁ zmŁ uchwala się 
I zmianę mie–sc“weg“ ”lanu zagospodarowania  

Nr ńł98 terenu “`r“d—a re—reacy–n“ ｦ 

wypoczynkowego w Owannie ｭNad źalewemｬ, 
uchwal“neg“ uchwaJą Nr VIIIł42ł99 Rady Gminy 
w KuryJówce z dnia 5 lipca 1999 rŁ “”ubli—“waną 
w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 19 z dnia 30 sierpnia 1999 r.  

poz. 1071.  

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 

Ń,32 ha, ”“J“w“ny w mie–sc“w“`ci OwannaŁ  

3Ł źaJączni—iem d“ ninie–sze– uchwaJy –est 
zaJączni— Nr ń ｦ graficzny, zawiera–ący integralną 
czę`ć ustaleL ”lanu, stan“wiący rysune— I zmiany 

planu wymienionego w ust. 1, wykonany na kopii 

rysunku planu w skali 1:2000, z oznaczeniem granicy 

terenu “b–ęteg“ zmianąŁ  

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 2. 1.  W uchwale Nr VIII/42/99 Rady Gminy 

w KuryJówce z dnia 5 lipca 1999 r wymienionej w §ń 
ust. 1 w”r“wadza się nastę”u–ące zmiany:  

1)  W §3 d“da–e się ustŁ 4 w brzmieniu: ｭPrzy 
zag“s”“dar“waniu terenu ńUS nalewy 
uwzględnić ”“J“wenie w KuryJ“ws—im Obszarze 
Chr“ni“neg“ Kra–“brazu fun—c–“nu–ącym na 
m“cy r“z”“rządzenia Nr 78 W“–ew“dy 
Podkarpackiego z dnia 3ń ”audzierni—a 2ŃŃ5 rŁ 
w s”rawie KuryJ“ws—ieg“ Obszaru Chr“ni“neg“ 
Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 

138, poz. 2107, zm. Nr 149 poz. 2435), 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w §7 ustŁ 
23."  

2)  w § 3 s—re`la się ustŁ ń pkt. 5),  

3)  w § 4 na k“Lcu tre`ci d“da–e się n“we 
ustalenie ma–ące brzmienie: ｭ1US ｦ teren usJug 
re—reac–iｬŁ  

4)  w § 5 s—re`la się ustŁ ń pkt. 5),  

5)  w § 7 ust. 5 “trzymu–e brzmienie: ｭNa 
zewnętrznym terenie strefy “chr“ny ”“`rednie– 
(”óJn“cny fragment terenu RP2) za—az 
lokaliz“wania “bie—tów m“gących s—azić 
warstwę w“d“n“`ną; na wewnętrznym terenie 
stref “chr“ny ”“`rednie– ｦ ograniczenia 

w uwyt—“waniu gruntów ｦ zgodnie z przepisami 

szczególnymiｬŁ  

6)  W § 7 d“da–e się ustŁ 23 w brzmieniu:  

 "1. Teren oznaczony symbolem 1US 

o pow. Ń,32 ha ”rzeznacza się ”“d usJugi rekreacji."  

 2.  Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  “b“wiązu–e nie”rze—raczalna linia zabud“wy dla 
budyn—ów zg“dnie z rysunkiem planu,  

2)  udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie 
mnie– niw 7Ń% ”“wierzchni dziaJ—i,  

3)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy nie więce– niw 
5% ”“wierzchni dziaJ—i,  

4)  miejsca postojowe - nie mnie– niw 2 miejsca 

i nie mnie– niw ń miejsce na 30 m2 powierzchni 

wewnętrzne– budyn—u,  

5)  “gr“dzenia awur“we, z zakazem stosowania 

”rzęseJ z prefabry—“wanych elementów 
betonowych,  

6)  d“”uszczalny ”“zi“m haJasu –a— dla terenów 
rekreacyjno ｦ wypoczynkowych.  

 3Ł  Cechy zabud“wy budyn—ów:  

1)  budyn—i d“ dwóch —“ndygnac–i nadziemnych, 
przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu,  

2)  poziom lokalizac–i —alenicy gJówne– lub szczytu 
dachu nie m“we ”rze—raczać 8 m,  

3)  dachy nad bryJą gJówną budyn—u “ schemacie 

dwuspadowym, z ewentualnymi naczóJ—ami 
i facjatami, o –edna—“wym nachyleniu ”“Jaci 
dachowych od 35o do 45o,  

4)  ”“—rycie dach“we dachów—a, blacho ｦ 

dachów—a, g“nt w kolorze ceglastym lub 

grafitowym,  
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5)  d“”uszcza się budyn—i –edn“—“ndygnacy–ne 
z dachem jednospadowym, o wys“—“`ci d“ 
4m.  

 4Ł  źasady ”“dziaJu na dziaJ—i bud“wlane:  

1)  ”“wierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,ńŃ ha,  

2)  kierunek p“dziaJu na dziaJ—i ”r“st“”adJy lub 
równ“legJy d“ dr“gi KŚGń, z m“wliw“`cią 
odchylenia do 2o.  

 5Ł  źasady “bsJugi terenu w zakresie 

infrastruktury technicznej:  

1)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną terenu 
z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na 

terenie “b–ętym ”lanem,  

2)  zaopatrzenie w w“dę z sieci w“d“ciąg“we–, 
zl“—aliz“wane– na terenie “b–ętym ”lanem,  

3)  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 

o ”arametrach nie mnie–szych niw Ø25,  

4)  zaopatrzenie w sieć teletechniczną z istnie–ące– 
sieci, biegnące– wzdJuw ”óJn“cne– granicy ”lanu,  

5)  “d”r“wadzanie `cie—ów byt“w“ - sanitarnych 

do kanalizacji sanitarnej,  

6)  “d”r“wadzenie wód “”ad“wych r“związać 
indywidualnie w s”“sób za”ewnia–ący ”eJną 
“chr“nę ”rzed ”rzeni—aniem zanieczyszczeL d“ 
gruntu “raz wód powierzchniowych 

i podziemnych,  

7)  gr“madzenie “d”adów —“munalnych 
w szczelnych ”“–emni—ach na wJasne– dziaJce,  

8)  “grzewanie budyn—ów indywidualne, nie 
”“garsza–ące stanu `r“d“wis—a,  

9)  d“”uszcza się inne niw wwŁ wymieni“ne 
wJączenie d“ sieci ”rzy zachowaniu 

”“z“staJych warun—ów za“”atrzenia 
w infrastru—turę technicznąŁ  

 6Ł  Ś“stę”n“`ć —“muni—acy–na terenu 
bez”“`redni“ d“ dr“gi ”ubliczne– KŚGń lub d“–`ciem 
i dojazdem o szer“—“`ci nie mnie–sze– niw 3,5 mŁｬ  

7)  P“ §ńń d“da–e się §ńńa w brzmieniu: ｭUstala 

się 2Ń % staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–edn“raz“wych “”Jat za wzr“st wart“`ci 
nieruch“m“`ci, w związ—u z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ “be–mu–ąceg“ teren ńUSŁｬ  

RozdziaJ 3 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 3. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wó–t“wi 
Gminy KuryJów—aŁ  

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń 
dni “d –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł  

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy KuryJówka 

 

Krzysztof Leja 
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