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UCHWAIA Nr XLIII/331/2010 

 RADY GMINY CHMIELNIK 

z dnia 2Ń wrze`nia 2ŃńŃ rŁ 
 

w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów lasów i zalesieL na obszarze Gminy Chmielnik 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) “raz artŁ 2Ń ustŁ ń i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r., poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), ”“ 
stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
przestrzennego gminy Chmielnik uchwalonego 

uchwaJą Nr IIIł2ńł2ŃŃ2 rŁ Rady Gminy Chmielni— 
z dnia 31 grudnia 2002 r. wraz z ”óunie–szymi 
zmianami, 

 

Rada Gminy Chmielni— uchwala, c“ nastę”u–e: 
 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1. ńŁ Uchwala się III zmianę mie–sc“weg“ 
”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenów 
lasów i zalesieL na “bszarze Gminy Chmielni—, 
uchwal“neg“ uchwaJą Nr IIIł22ł2ŃŃ2 Rady Gminy 
Chmielnik z dnia 3ń grudnia 2ŃŃ2r (“”ubli—“waną 
w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 35 z dnia 

29.IV.2003 r., poz.693) wraz z ”óunie–szymi 
zmianami, zwaną dale– zmianą ”lanuŁ 

 

2Ł źmiana ”lanu d“tyczy terenu ”“J“w“neg“ 
przy drodze gminnej w B“rów—ach, ”rzy granicy 
z gminą TyczynŁ 

 

§ 2. źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1)  źaJączni— nr ń ｦ kopia rysunku planu w skali 

1:5 000 ｦ fragment karty Nr 12 - zawiera–ąca 
oznaczenie granicy zmiany planu; 

 

2)  źaJączni— nr 2ｦ kopia rysunku planu w skali 

1:10 000 ｦ fragmenty kart Nr 3 i 4 - 

zawiera–ące “znaczenia granicy zmiany planu; 

 

3)  źaJączni— nr 3- rysunek zmiany planu 

wykonany na mapie w skali 1:1 000, 

stan“wiący integralną czę`ć uchwaJyŁ 
 

ŚźIAI II 
ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

UCHWAIŹ Nr IIIł22ł2ŃŃ2rŁ RAŚŹ GMINŹ 
CHMIELNIK Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 r. 

 

§ 3. ńŁ W § 1 ust. 3: 

 

1)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3)  źaJączni— Nr 3 - rysunek I zmiany planu, 

wykonany na mapie sytuacyjno-

wys“—“`ci“we–, w s—ali ń:ńŃŃŃ, —tóry 
“b“wiązu–e w za—resie “znaczeL na nim 
wystę”u–ących; 

 

2)  po pkt. 3 d“da–e się ”—t 4 w brzmieniu: 

 

4)  źaJączni— Nr 4 - rysunek III zmiany planu, 

wykonany na mapie zasadniczej, w skali 

ń:ńŃŃŃ, —tóry “b“wiązu–e w za—resie “znaczeL 
na nim wystę”u–ącychŁ 
 

2Ł W § 3 w ust. 1 po pkt. 2 d“da–e się ”—t 3 

w brzmieniu: 

 

3)  tereny przeznaczone do zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i pod odcinki 

drogi publicznej i dr“gi wewnętrzne– we wsi 
B“rów—iŁ 
 

3Ł W § 4 po ust. 3 d“da–e się ustŁ 4 

w brzmieniu: 

 

4Ł  Na “bszarze “b–ętym ”lanem, “ —tórym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 ustala się tereny “znacz“ne 
na zaJączni—u Nr 4 symbolami: 

 

1)  MN 1 i MN 2 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 

2)  KD - tereny dróg ”ublicznych, 
 

3)  KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
 

4)  ZL1, ZL2, ZL3 i ZL4 - tereny lasówŁ 
 

4Ł W § 5: 
 

1)  w ust. 1: 

 

a)  w pkt. 2 liczbę ｭ566,77 haｬ zastę”u–e się 

liczbą ｭ563,57 ha,ｬ, 
 

b)  w pkt. 2 lit e liczbę ｭ39,2Ń haｬ zastę”u–e się 
liczbą ｭ 36,ŃŃ haŁｬ, 

 

2)  w ust. 2 ”“ sJ“wach ｭ z zastrzeweniem § 5d 
ust. 2 ”—t 3ｬ d“da–e się sJ“wa: ｭ i § 5g ustŁ2 
”—t 3ｬ 
 

5Ł W § 5a ustŁ ń otrzymuje brzmienie: 

 

1.  Tereny oznaczone na zaJączni—u nr 3 do 

uchwaJy rysun—u ”lanu symb“lami MNń, MN2 i MN3 
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”rzeznacza się ”“d zabud“wę miesz—ani“wą 
–edn“r“dzinnąŁ 

 

6Ł W § 5b ustŁ ń otrzymuje brzmienie: 

 

ńŁ Teren “znacz“ny na zaJączni—u nr 3 do 

uchwaJy - rysunku planu symbolem KD przeznacza się 
”“d dr“gę ”ublicznąŁ 

 

7Ł W § 5c ustŁ ń otrzymuje brzmienie: 

 

ńŁ Teren “znacz“ny na zaJączni—u nr 3 do 

uchwaJy - rysunku planu symbolem Z ”rzeznacza się 
”“d zieleL nieurządz“nąŁ 

 

8Ł W § 5d ustŁ ń otrzymuje brzmienie: 

 

ńŁ  Tereny “znacz“ne na zaJączni—u nr 3 do 

uchwaJy - rysunku planu symbolami ZL, w tym ZL1, 

źL2, źL3 ”rzeznacza się ”“d lasŁ 
 

9Ł P“ § 5d d“da–e się §§ 5e, 5f i 5g 

w brzmieniu: §5e 

 

ńŁ  Tereny “znacz“ne na zaJączni—u nr 4 do 

uchwaJy - rysunku III zmiany planu, symbolami MN1 

i MN2 przeznacza się ”“d zabud“wę miesz—ani“wą 
–edn“r“dzinnąŁ 

 

2.  Warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenów: 
 

1)  ”rzy zag“s”“dar“waniu terenów nalewy 
uwzględnić: 

 

a)  ”“J“wenie w granicach HywnieLs—“-

GJ“unic—ieg“ Obszaru Chr“ni“neg“ Kra–“brazu 
ustan“wi“neg“ r“z”“rządzeniem Wojewody 

Podkarpackiego Nr 77/05, z dnia 

31 ”audzierni—a 2ŃŃ5 rŁ w sprawie 

HywnieLs—“-Gw“unic—ieg“ Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 

W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr ń38, 
poz. 2103 z 2005 r. z p. zm.) poprzez 

zagospodarowanie terenu w s”“sób, —tóry nie 

s”“w“du–e trwaJeg“ znie—sztaJcenia rzeuby 
terenu, z wy–ąt—iem ”rac związanych 
z bez”ieczeLstwem ”rzeciw“suwis—“wym, 
“raz zmiany st“sun—ów w“dnych, –eweli sJuwą 
innym cel“m niw “chr“na ”rzyr“dy lub 
zrówn“waw“ne wy—“rzystanie uwyt—ów r“lnych 
i le`nychŁ 

 

b)  m“wliw“`ć wystą”ienia zJ“w“nych lub 
s—“m”li—“wanych warun—ów ge“technicznych 
gruntu; 

 

c)  ”rzebiegi istnie–ących sieci infrastru—tury 
technicznej, poprzez zachowanie wymaganych 

”rze”isami “dlegJ“`ci l“—aliz“wanych “bie—tów 
od tych sieci, a w przypadku wystę”u–ących 
—“liz–i ”rzeJ“wenie sieci w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania terenu; 

 

2)  zasady ”“dziaJu na dziaJ—i: 
 

a)  d“”uszcza się ”“dziaJ terenu MNń na nie 
więce– niw 6 dziaJe— bud“wlanych, na 
nastę”u–ących zasadach: 

 

-  powierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,2Ń ha, 
 

-  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i “d str“ny dr“gi KŚ nie 
mnie–sza niw 25,Ń m, 

 

-  —ierune— linii ”“dziaJu terenu na dziaJ—i 
”r“st“”adJy lub równ“legJy d“ istnie–ących 
granic ge“dezy–nych dziaJe— “b–ętych ”lanem; 

 

-  wzdJuw ”óJn“cne– granicy terenu nalewy 
wydzielić dr“gę wewnętrzną lub ciąg ”iesz“-

jezdny o szer“—“`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń m dla 
“bsJugi dziaJe—, 

 

b)  d“”uszcza się ”“dziaJ terenu MN2 na nie 
więce– niw 3 dziaJ—i bud“wlane, na 
nastę”u–ących zasadach: 

 

-  powierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,2Ń ha, 
 

-  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i “d str“ny dr“gi KŚ nie 
mnie–sza niw 3Ń,Ń m, 

 

-  —ierune— linii ”“dziaJu terenu na dziaJ—i 
”r“st“”adJy lub równ“legJy d“ istnie–ących 
granic ge“dezy–nych dziaJe— “b–ętych ”lanem; 

 

-  d“”uszcza się wydzielenie dr“gi wewnętrzne– 
lub ciągu ”iesz“-jezdnego o szer“—“`ci nie 
mnie–sze– niw 5,Ń m dla “bsJugi dziaJe—; 

 

3)  ”“wierzchnia zabud“wy na –edne– dziaJce 
bud“wlane– nie wię—sza niw 3ŃŃ,Ń m²; 

 

4)  udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie 
czynneg“ dziaJ—i nie mnie–szy niw 7Ń% 
”“wierzchni dziaJ—i; 

 

5)  na —awde– dziaJce nalewy za”ewnić nie mnie– niw 
1 miejsce postojowe dla zabudowy 

mieszkaniowej, 

 

6)  budyn—i nalewy l“—aliz“wać z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy 

wyznaczonych na rysunku planu; 

 

7)  cechy budyn—ów miesz—alnych: 
 

a)  wys“—“`ć w granicach od 7,5 m do 9,5 m, 

mierzona do kalenicy lub szczytu dachu, 

 

b)  dachy o schemacie dwuspadowym lub 

wielospadowym, 

 

c)  gJówne ”“Jacie dach“we “ symetrycznych 

spadkach i —ącie nachylenia w granicach 35º ｦ 

45º, 
 

d)  elewacje w —“l“rze biaJym lub ”astel“wych 
“dcieniach —“l“ru wóJteg“ lub —rem“weg“, 

 

e)  dachy budyn—ów “ ”“—ryciu dachów—ą 
ceramiczną lub cement“wą lub blachą 
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dachów—“”“d“bną, w “dcieniach dachów—i 
ceramiczne– (czerw“ne, ”“maraLcz“we, 
bordowe), 

 

8)  cechy budyn—ów g“s”“darczych: 
 

a)  budynki o wys“—“`ci nie wię—sze– niw 
2 kondygnacje nadziemne, 

 

b)  dachy o schemacie dwuspadowym lub 

czterospadowym, 

 

c)  gJówne ”“Jacie dach“we “ symetrycznych 

spadkach i —ącie nachylenia w granicach 2Ńº ｦ 

45º, 
 

d)  kolorystyka jak w budynku mieszkalnym 

zl“—aliz“wanym na te– same– dziaJceŁ 
 

3Ł Na terenach MN d“”uszcza się l“—alizac–ę 
stac–i transf“rmat“r“we– na wydziel“ne– dziaJceŁ 

 

4Ł Ś“stę”n“`ć —“muni—acy–na terenów z drogi 

gminnej KD - bez”“`rednia lub ”“”rzez dr“gę 
wewnętrzną KŚW i dr“gę wewnętrzną lub ciąg 
pieszo-jezdny w granicach terenów MNŁ 

 

5Ł źasady “bsJugi terenów w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną z sieci 

ele—tr“energetyczne– `rednieg“ lub nis—ieg“ 
na”ięcia ”rzebiega–ących w granicach terenów 
MN lub poza granicami planu; 

 

2)  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej g 65 

”rzebiega–ące– w granicach terenu MN1; 

 

3)  zaopatrzenie w w“dę indywidualne ze studni 
zl“—aliz“wanych na terenie “b–ętym ”lanem lub 
poza nim; 

 

4)  “d”r“wadzenie `cie—ów d“ bez“d”Jyw“wych 
zbi“rni—ów na nieczyst“`ci cie—Je lub 
”rzyd“m“wych “czyszczalni `cie—ów 
a docelowo do kanalizacji sanitarnej o `rednicy 
nie mnie–sze– niw Ø2ŃŃ, “ ”rzebiegu wzdJuw 
drogi KD; 

 

5)  “d”r“wadzenie wód “”ad“wych w sposób nie 
”“w“du–ący naruszenia stru—tury gruntu, 
systemem r“wów “dwadnia–ących d“ r“wu 
”rzebiega–ąceg“ wzdJuw dr“gi KŚ lub inneg“ 
odbiornika; 

 

6)  “grzewanie budyn—ów indywidualne; 
 

7)  gromadzenie i usuwanie “d”adów zg“dnie 
z “b“wiązu–ącymi w tym zakresie przepisami, 

 

8)  wJączenie d“ sieci ”“”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne, z zastrzeweniem ”—tŁ9, 

 

9)  w ”rzy”ad—u —“nieczn“`ci r“zbud“wy sieci 
infrastru—tury techniczne– nalewy –e ”r“wadzić 
w granicach terenów MN w s”“sób nie 
”“w“du–ący “graniczeL w zagospodarowaniu 

dziaJe— ｦ wzdJuw granic lub ciągów 
komunikacji; 

 

10)  d“”uszcza się l“—aliz“wanie sieci infrastru—tury 
techniczne–, —tóre nie są związane z “bsJugą 
terenów “b–ętych ”lanem ”“d warun—iem, we 
nie wy—luczy t“ m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania 
tych terenów zgodnie z ”“z“staJymi 
ustaleniami planu. 

 

6Ł  Ob“wiązu–e d“”uszczalny ”“zi“m haJasu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

§ 5f 

 

ńŁ Tereny “znacz“ne na zaJączni—u nr 4 do 

uchwaJy - rysunku III zmiany planu, symbolami: 

 

1)  KD - ”rzeznacza się ”“d dr“gę ”ubliczną 

 

2)  KDW - ”rzeznacza się ”“d dr“gę wewnętrznąŁ 
2.  Zasady zagospodarowania terenu KD: 

 

1)  droga klasy dojazdowej, 

 

2)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących - 

10,0 m. 

 

3.  Zasady zagospodarowania terenu KDW: 

 

-  szer“—“`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 7,0 m 

z poszerzeniem w re–“nie wJączenia d“ 
drogi KD, 

 

-  szer“—“`ć –ezdni nie mnie–sza niw 3,Ń mŁ 
 

§ 5g 

 

ńŁ Tereny “znacz“ne na zaJączni—u nr 4 do 

uchwaJy - rysunku III zmiany planu, symbolami ZL, 

w tym: ZL1, ZL2, ZL3 i źL4 ”rzeznacza się ”“d las. 

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1)  teren nalewy uwyt—“wać –a—“ u”rawy le`ne, 
 

2)  za—azu–e się realizac–i “bie—tów bud“wlanych 
za wy–ąt—iem ”r“wadzenia sieci infrastru—tury 
technicznej, 

 

3)  na terenach ZL1, ZL2, ZL3 i źL4 d“”uszcza się 
zalesienie w “dlegJ“`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń m 
“d granicy dziaJ—i bud“wlane–Ł 
 

10. W § 7: 
 

1)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2Ł Śla terenów “znacz“nych na zaJączni—u 
nr 3 d“ uchwaJy -rysunku I zmiany planu, symbolami: 

MN, KD i ź ustala się 5% staw—ę “d wzr“stu 
wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 
 

2)  po ust. 2 d“da–e się ustŁ 3 w brzmieniu: 

 

3Ł Śla terenów “—re`l“nych na zaJączni—u 
nr 4 d“ uchwaJy ｦrysunku III zmiany planu, 
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symbolami: MN, KD, KDW i źL ustala się 3% staw—ę 
“d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

 

ńńŁ źaJączni— Nr 3 d“ ninie–sze– uchwaJy –est 
zaJączni—iem nr 4 d“ uchwaJy Nr IIIł22ł2ŃŃ2 rŁ Rady 
Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2002 r. 

 

§ 4. Wy—“nanie uchwaJy zleca się Wó–t“wi 
Gminy Chmielnik. 

 

§ 5. UchwaJ wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d daty –e– “gJ“szenia w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł 
 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

Antoni Śierwak 
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