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UCHWAIA NR XLIIł382ł2ŃńŃ 

RAŚY GMINY _WILCZA 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/2006 w miejscowo`ci Bratkowice 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami); w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 591 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz uchwaJą  
Nr XXXII/268/2006 Rady Gminy _wilcza z dnia 

7 lutego 2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 10/2006 w miejscowo`ci 
Bratkowice; ”o stwierdzeniu zgodno`ci tego ”lanu 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy _wilcza, 
Rada Gminy stanowi, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 10/2006 

w miejscowo`ci Bratkowice, zwany dalej ”lanem, 
obejmujący obszar ”oJowony w centralnej cze`ć 
miejscowo`ci Bratkowice w granicach okre`lonych 

w czę`ci graficznej planu. 

§ 2. Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy jest 
mowa o: 

1)  ustawie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  

U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami); 

2)  ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi a takwe ograniczenia 
w dys”onowaniu terenem, wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

3)  uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę, o ile z tre`ci ”rze”isu nie wynika 

inaczej; 

4)  rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć, 
czę`ć graficzną ”lanu w postaci rysunku 

w skali 1:2000; 

5)  terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji, dla którego 
obowiązują ustalenia ”lanu, wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi oraz okre`lony symbolem 
terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

6)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, 
w granicy której nalewy lokalizować budynki; 

7)  wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć wymiar mierzony od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu gJównym do budynku do górnej 
krawędzi `ciany zewnętrznej lub attyki dla 
budynków o dachach ”Jaskich lub do najwywej 
”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) lub 
najwywszego ”unktu zbiegu ”oJaci dachowych 

dla budynków o dachach spadzistych; 

8)  wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć wielko`ć ”owierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu; 

9)  proekologicznych systemach cieplnych ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć systemy cie”lne 
wykorzystujące: gaz ziemny lub ”Jynny, olej 
o”aJowy niskosiarkowy, energię elektryczną, 
wiatrową, sJoneczną, ”om”y cie”lne, biomasę, 
itp. 

§ 3. Plan skJada się z nastę”ujących czę`ci: 

1)  tekstu ”lanu, stanowiącego tre`ć uchwaJy; 

2)  rysunku ”lanu, stanowiącego zaJącznik 
graficzny nr 1. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
terenów objętych ”lanem: 

1)  teren zabudowy usJug nieuciąwliwych 
związanych ze zbieraniem lub ”rzeJadunkiem 
od”adów, w tym zJomu za wyjątkiem od”adów 
uznanych za niebezpieczne zgodnie 

z prze”isami odrębnymi oraz usJug handlu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem terenu 

U/S; 

2)  teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem terenu KDW. 

§ 5. Rysunek ”lanu obowiązuje w zakresie 

ustaleL: 

1)  granic obszaru objętego ”lanem; 

2)  linii rozgraniczających tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

3)  nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
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4)  symboli okre`lających ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych odpowiednio symbolem literowym 

i numerem wyrówniającym je s”o`ród innych 

terenów: 1U/S oraz 1KŚW. 

RozdziaJ 2 

Ochrona `rodowiska i przyrody 

§ 6. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1)  zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 
których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko jest obligatoryjne w rozumieniu 

obowiązujących ”rze”isów odrębnych; 

2)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeL oraz 
”rowadzenia dziaJalno`ci usJugowej mogącej 
”owodować ”rzekroczenia dopuszczalnych 

”oziomów haJasu i zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego ”oza terenem dziaJki 
budowlanej, do której jednostka organizacyjna 
”osiada tytuJ ”rawny; 

3)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do wód ”owierzchniowych, wód 
podziemnych i gleb; 

4)  obowiązek zgodnego z zasadami ochrony 

`rodowiska unieszkodliwiania od”adów ｦ 

selekcję i gromadzenie od”adów 
w urządzeniach ”rzystosowanych do ich 
gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie 

z systemem oczyszczania ”rzyjętym 
w gospodarce komunalnej gminy; 

5)  na terenach miejsc ”ostojowych oraz dróg 
utwardzonych, nakaz stosowania szczelnych 

nawierzchni na podJowu izolowanym oraz 
urządzeL do od”rowadzania wód o”adowych 
wy”osawonych w se”aratory związków 
ropopochodnych. 

§ 7. Na terenie objętym ”lanem, nalewy 
uwzględnić, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
uwarunkowania wynikające z ”oJowenia w obrębie 
GJównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425, 
poprzez zachowanie ustalenia z § 6 pkt 3 uchwaJy. 

RozdziaJ 3 

Zasady rozbudowy i budowy systemów 

 infrastruktury technicznej 

§ 8. Ustala się: 

1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a)  zaopatrzenie z gminnej sieci wodociągowej, 

b)  zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody; 

2)  w zakresie od”rowadzania `cieków: 

a)  ”odJączenie do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej umowliwiające od”rowadzenie 
`cieków sanitarnych, 

b)  od”rowadzenie `cieków do istniejącej 
oczyszczalni `cieków w _wilczy - Kamyszynie, 

c)  zakaz stosowania zbiorników bezod”Jywowych 
na nieczysto`ci ciekJe oraz ”rzydomowych 
oczyszczalni `cieków, 

d)  od”rowadzania `cieków technologicznych 
”owstających w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci usJugowej w s”osób nie 
”owodujący zanieczyszczenia gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych 

z uwzględnieniem wymagaL wynikających 
z ”rze”isów odrębnych; 

3)  od”rowadzania wód deszczowych 
z ”owierzchni narawonych na zanieczyszczenie 
tj. z dróg, ”arkingów, terenów utwardzonych ｦ 

”o”rzez urządzenia oczyszczające do 
”lanowanego wzdJuw drogi rowu 
odwadniającego, ”o s”eJnieniu wymagaL 
wynikających z ”rze”isów odrębnych,  
a w przypadku realizacji gminnej kanalizacji 

deszczowej odprowadzanie do tej kanalizacji; 

4)  w zakresie gospodarki odpadami: 

a)  gromadzenie od”adów komunalnych 
w pojemnikach, 

b)  unieszkodliwianie zgodnie z gminnym 

systemem gospodarki odpadami, 

c)  od”ady ”rzemysJowe ”owinny być 
przechowywane w s”osób bez”ieczny na 
terenie ich powstawania oraz wywowone ”rzez 
jednostki uprawnione do wywozu tego typu 

nieczysto`ci; 

5)  dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z istniejącej 
sieci; 

6)  zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej 
sieci; 

7)  zaopatrzenia w cie”Jo z indywidualnych uródeJ 
dostarczania cie”Ja, stosując ”roekologiczne 
systemy cieplne. 

RozdziaJ 4 

Przeznaczenie terenów i zasady 

 ich zagospodarowania 

§ 9. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U/S 

o ”owierzchni ok. 0,6 ha, ustala się: 

1)  przeznaczenie ｦ zabudowa usJug nieuciąwliwych 
związana ze zbieraniem lub ”rzeJadunkiem 
od”adów, w tym zJomu za wyjątkiem od”adów 
uznanych za niebezpieczne zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi oraz usJug handlu, 
a ”onadto zakazuje się lokalizowania stacji 
”aliw, stacji obsJugi samochodów oraz 
warsztatów samochodowych; 

2)  utrzymanie istniejącej zabudowy, 
z dopuszczeniem jej przebudowy i budowy 

nowych obiektów wg zasad okre`lonych 
planem; 

3)  mowliwo`ć budowy obiektów otwartych 
będących konstrukcjami dachowymi, 
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stanowiących zadaszenia ”od”arte na sJu”ach, 
dla których obowiązują ”arametry zabudowy 
niniejszego paragrafu; 

4)  realizację zabudowy o nachyleniu ”oJaci dachu, 
ukJadzie kalenicy, kolorystyce elewacji oraz 
”okryciu dachu nawiązujących do najbliwszych 
budynków; 

5)  nastę”ujące ”arametry zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej, 

b)  wysoko`ć zabudowy do 6,0 m, 

c)  maksymalny wskaunik intensywno`ci 
zabudowy na 0,1, 

d)  minimalną ”owierzchnię biologicznie czynną na 
5%, 

e)  dachy dwu- lub wielospadowe; 

6)  lokalizację minimum 3 miejsc postojowych; 

7)  obsJugę komunikacyjną terenu ”o”rzez wjazd 
z drogi publicznej przez teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1KDW. 

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1 KDW o ”owierzchni ok. 0,17 ha, ustala się: 

1)  przeznaczenie ｦ droga wewnętrzna; 

2)  dopuszczenie budowy, przebudowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 

3)  szeroko`ć terenu w liniach rozgraniczających ｦ 

10,0 m; 

4)  szeroko`ć jezdni na minimum 5,0 m; 

5)  minimalną ”owierzchnię biologicznie czynną na 
10%; 

6)  zakaz w”rowadzania wszelkich urządzeL, 
budowli i budynków, a takwe innej zabudowy 
i zagos”odarowania nie związanego 
funkcjonalnie z przeznaczeniem terenu za 

wyjątkiem urządzeL ”omocniczych związanych 
z ”rowadzeniem, organizacją i obsJugą ruchu 

drogowego; 

7)  od”rowadzanie wód o”adowych, ”o ich 
oczyszczeniu, do ”lanowanego wzdJuw drogi 
rowu odwadniającego, ”o s”eJnieniu wymagaL 
wynikających z ”rze”isów odrębnych. 

RozdziaJ 5 

Ustalenia koLcowe 

§ 11. Ustala się stawkę ”rocentową 
wynikającą ze wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
związaną z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 10%. 

§ 12. Traci moc uchwaJa Nr XXIV/225/2008 
Rady Gminy _wilcza z dnia 05 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 10/2006 

w miejscowo`ci Bratkowice. 

§ 13. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy _wilcza. 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Krzysztof Ciszewski 
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Podsumowanie, 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/2006 

w miejscowo`ci Bratkowicc, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nianiu 

informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz 
o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (Śz. U. Nr 199, ”oz. 1227) 

 

 

Na obszarze opracowania prowadzona jest 

dziaJalno`ć gos”odarcza zgodna z ustaleniami planu 

miejscowego. Teren jest zabudowany budynkami 

gos”odarczymi i wy”osawony jest  
w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, gazową oraz telefoniczną. Komunikacyjnie 
”owiązany jest z drogami ”ublicznymi, znajdującymi 
się ”o ”óJnocnej i ”oJudniowej stronie ”lanu. Na 

omawianym terenie nie wystę”uje wadna  
z obowiązujących ”rawem form ochrony ”rzyrody,  
a takwe obiekty i tereny ”odlegające ochronie na 
”odstawie ustawy o ochronie zabytków i o”iece nad 
zabytkami. W związku z tym, we teren jest juw 
zagospodarowany zgodnie z ustaleniami planu oraz  

z tym, we Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy _wilcza 
wskazuje jako kierunek zagospodarowania tego 

terenu ”od zabudowę ”rodukcyjno-skJadową inne 
alternatywne rozwiązania zagos”odarowania temu nie 

są mowliwe. 

Ponadto informuję, we: 

1) uwagi zamieszczone w prognozie 

oddziaJywania na `rodowisko zostaJy 
uwzględnione w ”lanie miejscowym; 

2) w związku z ”rzekazaniem ”rojektu ”lanu  

i ”rognozy oddziaJywania na `rodowisko do 
uzgodnieL i o”inii nie w”JynęJy wadne wnioski 
ani uwagi; 

3) nie w”JynęJy wadne wnioski i uwagi do ”rojektu 
planu miejscowego oraz prognozy 

oddziaJywania na `rodowisko, w związku z tym 
nie ma ”odstawy do roz”atrzenia wnioskówi 

uwag; 

4) nie ”rzewiduje się, by realizacja omawianego 
planu zagos”odarowania ”rzestrzennego mogJa 
transgranicznie oddziaJywać na `rodowisko 
”rzyrodnicze, w związku z tym nie zachodzą 
”rzesJanki do ”rzedstawienia wyników 
”ostę”owania dotyczącego transgranicznego 
oddziaJywania na `rodowisko; 

5) dla miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego nie okre`la się metod  
i częstotliwo`ci przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji ”ostanowieL dokumentu,  
w związku z czym nie ma podstawy do 

roz”atrzenia ww. metod i częstotliwo`ci 
przeprowadzania monitoringu. 

 

 

 

 

 

O`wiadczenie 
 

 

 

W nawiązaniu do art. 42 ”kt 2 ustawy z dnia  
3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nianiu informacji  
o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa 
w ochronie `rodowiska ora/. o ocenach oddziaJywania 
na `rodowisko (Śz. U. Nr 199, ”oz. 1227) oraz  
w związku z tym, we nie w”JynęJy w wyznaczonych 

terminach wadne wnioski i uwagi do ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 10/2006 w miejscowo`ci Bralkowice oraz ”rognozy 
oddziaJywania na `rodowisko, nie zachodzą ”rzesJanki 
do zaJączenia do dokumentacji planistycznej 

uzasadnienia, o którym mowa w ww. artykule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


