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UCHWAIA NR XXXVł335łŃ9 

 RAŚY MIśJSKIśJ W STRźYvOWIś 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu przy ulŁ Kombatantów i Sportowej w Strzywowie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 20 

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 

717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Mie–s—a 
w Strzyw“wie uchwala c“ nastę”u–e: 

§ 1. 1Ł Stwierdza–ąc zg“dn“`ć z ustaleniami 

Studium uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ gminy Strzywów uchwal“neg“ uchwaJą 
Nr XXXVI/291/01 Rady Miejskiej w Strzyw“wie z dnia 

13 grudnia 2001 rŁ uchwala się zmianę mie–sc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy 

ulŁ K“mbatantów i Sportowej w Strzyw“wie 
uchwal“neg“ uchwaJą Nr XXXIXł337ł06 Rady 
Miejskiej w Strzyw“wie z dnia 29 czerwca 2006 r. 

“”ubli—“waną w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 97 z dnia 4 sierpnia 2006 r. poz. 

1394, zwaną dale– zmianą ”lanuŁ  

2. Zmiana planu, o —tóre– m“wa  
w ust. 1 obejmuje obszar o ”“wŁ “—“J“ 1,46 ha 
”“J“w“ny w sąsiedztwie “`r“d—a re—reacy–n“-

s”“rt“weg“ ｭIęt“wniaｬ w Strzyw“wieŁ  

3Ł Integralną czę`cią zmiany ”lanu –est 
zaJączni— nr 1 (graficzny) d“ ninie–sze– uchwaJy ｦ 

stan“wiący rysune— zmiany planu w skali 1: 1000, 

s”“rządz“ny na fragmencie —“”ii rysun—u ”lanu, 
“b“wiązu–ący w zakresie zastosowanych w nim 

“znaczeL;  

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXIX/337/06 Rady 

Miejskiej w Strzyw“wie z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w”r“wadza się nastę”u–ące zmiany:  

1)  w § 3 ust. 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:  

ｭ2) MN, ML,MP, - teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji 

indywidualnej, pensjonatowej o powierzchni 

“—“J“ 5,09 haｬ;  

2)  w § 3 ust. 1 po punkcie 2 d“da–e się ”un—t 2a 
o tre`ci w brzmieniu: ｭ2a) MN, ML,MP, US - 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy rekreacji indywidualnej, 

pensjonatowej i usJug s”“rtu “ powierzchni 

“—“J“ 1,01 haｬ;  

3)  w § 7 w punkcie 1 ”“ sJ“wach ｭ “bsJuga 
—“muni—acy–naｬ s—re`la się tre`ć w brzmieniu 

ｭterenu “znacz“nego symbolem 1 MN,ML,MP 

z istnie–ące– dr“gi ”ubliczne– “znacz“ne– 
w rysunku planu symbolem 2 KŚｬ ;  

4)  ”“ § 7 d“da–e się ｭ§ 7aｬ w brzmieniu: ｭ§ 7a 
Zasady zagospodarowania i —sztaJt“wania 
zabudowy na terenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej, 

zabudowy pensjonatowej i usJug s”“rtu 
oznaczonym w rysunku planu symbolem 

1 MN,ML,MP, US:  

1)  “bsJuga —“muni—acy–na z istnie–ące– dr“gi 
publicznej oznaczonej w rysunku planu 

symbolem 2 KD i d“–azdów wewnętrznych 
o minimalne– szer“—“`ci 4 m i jezdni 

o szer“—“`ci 3 m ”“wiązanych z tymi drogami;  

2)  zasady zagospodarowania i zabudowy dla 

budyn—ów miesz—ani“wych –edn“r“dzinnych, 
rekreacji indywidualnej i pensjonatowych:  

--  a) budyn—i l“—aliz“wać na wydziel“nych 
dziaJ—ach “ minimalnej wielko`ci: - dla 

budyn—ów –edn“r“dzinnych ｦ 0,15 ha, - dla 

budyn—ów ”ens–“nat“wych ｦ 0,15 ha - dla 

budyn—ów re—reac–i indywidualne– ｦ 0,20 ha,  

--  b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ minimum 

70% ”“wierzchni dziaJ—i,  

--  c) w budynkach jednorodzinnych 

i pensj“nat“wych d“”uszcza się handel i usJugi 
o ”“wierzchni uwyt—“we– nie ”rze—racza–ące– 30 
% ”“wierzchni uwyt—“we– budyn—u,  

--  d) d“”uszcza się budyn—i g“s”“darcze 
i garaw“we ｦ nie więce– niw 1 budynek na 

dziaJce,  

--  e) nieprzekraczalne linie zabudowy - 10 m od 

linii r“zgranicza–ących dr“gi ”ubliczne 
oznaczone symbolem KD,  

--  f) budynki mieszkalne jednorodzinne 

i ”ens–“nat“we w“ln“st“–ące, “ wys“—“`ci d“ 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym 

1 kondygnacja w ”“ddaszu uwyt—“wym 
mieszkalnym, budynki rekreacji indywidualnej 

w“ln“st“–ące, ”arter“we,  

--  g) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu 

”“Jaci 35º-50º,  

--  h) kolorystyka elewacji ｦ pastelowa, 

wy—“Lczenie elewac–i z zastosowaniem 

materiaJów naturalnych,  

--  i) budynki gospodarcze i garaw“we ｦ 

parterowe, dachy s”adziste, archite—turą 
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i —“l“rysty—ą nawiązu–ące d“ budyn—ów 
mieszkalnych,  

--  –) nie d“”uszcza się budyn—ów inwentars—ich,  

--  k) w granicach dziaJ—i za”ewnić c“ na–mnie– 
2 mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów 
osobowych,  

--  l) “gr“dzenia dziaJe— “ wys“—“`ci –edna—“we– 
na caJym terenie,  

--  J) zasady za“”atrzenia w w“dę, energię 
ele—tryczną, gaz, zasady “grzewania, zasady 
“d”r“wadzania nieczyst“`ci cie—Jych 
i usuwania od”adów zg“dnie z ustaleniami 

w § 22.  

3)  zasady zagospodarowania i zabudowy dla 

“bie—tów i urządzeL s”“rt“wych:  

--  a) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
sportowych i rekreacyjnych wraz 

z urządzeniami technicznymi “raz d“–`ć 
i d“–azdów d“ tych urządzeL, ta—we ws”ólnych 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symb“lem ｭ1 źn,USｬ,  

--  b) d“”uszcza się d“stę” d“ “bie—tów i urządzeL 
sportowych i re—reacy–nych równiew z drogi 

publicznej oznaczonej symbolem 5 KD przez 

teren oznaczony na rysunku zmiany planu 

symbolem 1 Zn,US z wyJączeniem ruchu 
—“J“weg“,  

--  c) dla “bie—tów i urządzeL s”“rt“wych 
i rekreacyjnych lokalizowanych na terenie 

1 MN,ML,MP, US za”ewnić mie–sca ”“st“–“we 
dla sam“ch“dów “s“b“wych na 
“góln“d“stę”nych ”ar—ingach ”“za granicami 
terenu,  

--  d) zasady zaopatrzenia w w“dę, energię 
ele—tryczną, zasady “d”r“wadzania 

nieczyst“`ci cie—Jych i usuwania “d”adów 
zgodnie z ustaleniami w § 22ｬŁ  

5)  § 16 “trzymu–e brzmienie: ｭ § 16 źasady 
zag“s”“dar“wania terenów zieleni 
nieurządz“ne– i sportu oznaczonych w rysunku 

planu symbolem Zn,US:  

1)  zagospodarowanie terenu otwartego 

z dopuszczeniem lokalizacji terenowych 

urządzeL s”“rt“wych i rekreacyjnych (np. boisk 

d“ gier re—reacy–nych, ”ól nami“t“wych, mie–sc 
d“ ”alenia “gnis—, `ciewe— s”acer“wych i maJe– 
archite—tury, z–azdów narciarskich, snowtubing 

lub ich czę`ci), d“–`ć i do–azdów d“ tych 
urządzeL;  

2)  na terenach oznaczonych w rysunku planu 

symbolem ZN,US, z wy–ąt—iem terenu 
“znacz“neg“ symb“lem 1źn,US, “b“wiązu–e 
zakaz zabudowy kubaturowej;  

3)  na terenie oznaczonym symbolem 1Zn,US 

d“”uszcza się budyne— ster“wni wyciągu 
narciarskiego o powierzchni zabudowy nie 

”rze—racza–ące– 10 m2 i wys“—“`ci 5m;  

4)  zag“s”“dar“wanie terenu nie m“we 
”“w“d“wać zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, powietrza 

ani gruntów;  

5)  d“stę” z drogi publicznej oznaczonej symbolem 

5 KD i 2KD;  

6)  zasady zaopatrzenia w w“dę, energię 
ele—tryczną, zasady “d”r“wadzania 
nieczyst“`ci cie—Jych i usuwania “d”adów 
zgodnie z ustaleniami w § 22Łｬ  

2Ł W rysun—u ”lanu stan“wiącym zaJączni— nr 
1 d“ uchwaJy Nr XXXIXł337ł06 Rady Mie–s—ie– 
w Strzyw“wie z dnia 29 czerwca 2006 r. wprowadza 

się zmiany “—re`l“ne “znaczeniami graficznymi 
w zaJączni—u nr 1 d“ ninie–sze– uchwaJyŁ  

§ 3. Wy—“nanie uchwaJy zleca się Burmistrz“wi 
Strzyw“waŁ  

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 
dni “d –e– “gJ“szenia w Dzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł  

 

PRźśWOŚNICźĄCY  
RADY MIEJSKIEJ 

 

Krzysztof Szlachta 
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