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UCHWAIA Nr XXX/230/09 

 RAŚY GMINY SKOIYSźYN 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego ｭPrzysieki IIIｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

717 z ”óunŁzmŁ)Ł Rada Gminy 

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

ｭStudium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
zagospodarowania Przestrzenneg“ gminy S—“Jyszynｬ, 
uchwal“nym Uchwalą Rady Gminy Nr IVł3ńłŃń z dnia 

30 sierpnia 2001 roku z ”óunie–szymi zmianami, 
uchwala się źmianę Nrń Mie–sc“weg“ Planu 
zag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ ｭPrzysie—i IIIｬ 
zwany dale– zmianą ”lanuŁ źaJączni—ami d“ ninie–szej 

UchwaJy są:  

1)  źaJączni— nr ń ｦ rysunek zmiany planu w skali 

ń:ńŃŃŃ stan“wiący integralną –e– czę`ćŁ  

§ 2. W uchwale Nr IV/46/00 Rady Gminy 

w S—“Jyszynie z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego ｭPrzysie—i IIIｬ “gJ“sz“neg“ 
w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 61 poz. 728 z dnia 14.10.2000r. 

w”r“wadza się nastę”u–ące zmiany: ńŁ P“ § 3 dodaje 

się § 3a “ brzmieniu: "§ 3a  

1. Ustala się tereny “znacz“ne na rysun—u 
zmiany planu symbolem U zabud“wy usJug“we–, 
handlu i rzemi“sJa, “ ”“wierzchni “—“J“ Ń,3Ń haŁ  

2. Ś“stę”n“`ć —“muni—acy–na terenów U dr“gą 
”ubliczną, ws—azaną na rysun—u ”lanu, ”rzylega–ącą 
d“ terenów U “d str“ny ”óJn“cn“ ｦ wschodniej.  

3. W terenach U “ —tórych m“wa w ust. 1:  

1)  nie d“”uszcza się l“—alizac–i inwestyc–i 
zaliczanych d“ ”rzedsięwzięć m“gących 
zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, 
za wy–ąt—iem dróg i ”ar—ingów “raz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–;  

2)  d“”uszcza się l“—alizac–ę inwestyc–i zaliczanych 

d“ ”rzedsięwzięć m“gących ”“tenc–alnie 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“;  

3)  d“”uszcza się l“—alizac–ę, bez ws—azania na 
rysun—u: dróg wewnętrznych, ciągów ”iesz“ ｦ 

–ezdnych, d“–`ć i d“–azdów i miejsc 

”“st“–“wych dla sam“ch“dów (”ar—ingów)Ł  

 4. W granicach terenów U “ —tórych m“wa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące warun—i dla 
—sztaJt“wania dziaJe— bud“wlanych i zabudowy:  

1)  minimalna ”“wierzchnia dziaJe— bud“wlanych 
”rzy ”“dziale terenu na dziaJ—i Ń,Ńń5 ha;  

2)  wys“—“`ć budyn—ów ”rzeznacz“nych na pobyt 

ludzi nie m“we ”rze—raczać ńŃ,Ń m, a innych 

6,Ń m, licząc “d `rednieg“ ”“zi“mu terenu 
”rzed gJównym we–`ciem d“ budyn—u;  

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

m“we być mnie–sza niw 5% ”“wierzchni dziaJ—i;  

4)  d“”uszczalne –est —sztaJt“wanie dachów 
budyn—ów “ równych f“rmach “raz —ątach 
nachylenia ”“Jaci dachu;  

5)  dla dziaJe— bud“wlanych nie ma–ących 
bez”“`rednieg“ d“stę”u d“ dr“gi ”ubliczne– 
“bsJuga —“muni—acy–na m“we być za”ewni“na 
za ”“`rednictwem dr“gi wewnętrzne–, ciągu 
pieszo-jezdnego o szer“—“`ci w liniach 

r“zgranicza–ących minimum 6,Ń m lub d“–azdu 
o szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących 
minimum 5,Ń m “raz d“–`cia “ szer“—“`ci 
minimum 4,5m;  

6)  nie”rze—raczalna linia zabud“wy dla budyn—ów 
wynosi minimum:  

a)  12,0 m. - “d —rawędzi –ezdni istnie–ące– dr“gi 
publicznej o —tóre– m“wa w §3a ustŁ2, zg“dnie 
z “znaczeniami na rysun—u ”lanu, za wy–ąt—iem 
”rzy”ad—ów wymieni“nych w punkcie 7, 8 i 9;  

b)  6,Ń m dla wszyst—ich budyn—ów “d linii 
r“zgranicza–ące– innych dróg wewnętrznych, 
ciągów ”iesz“ ｦ –ezdnych, d“–`ć i d“–azdów nie 
oznaczonych na rysunku planu, a m“gących 
”“wstać w obszarze planu z godnie 

z ustaleniami planu;  

7)  wysunięte ”“za lic“ `cian fragmenty budyn—u, 
ta—ie –a— gan—i, wiatr“Ja”y, wy—usze, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, sch“dów, ”“chylni 
dla nie”eJn“s”rawnych, bal—“nów ｦ m“gą 
zmnie–szać, wymieni“ne wywe– w pkt 6 litera 

a “dlegJ“`ci “d —rawędzi –ezdni, ma—symalnie 
o 3,0 m, a wymieni“ne wywe– w pkt 6 litera b 

“dlegJ“`ci “ 2,0 m;  

8)  d“”uszcza się l“—alizac–ę —i“s—ów ulicznych 

o wys“—“`ci d“ 3,Ń m, —tórych ”“wierzchnia 
nie przekracza 10 m2, między linią zabud“wy 
a linią r“zgranicza–ącą dr“gi;  
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9)  na—azu–e się za”ewnienie mie–sc ”“st“–“wych 
na wJasne– dziaJce na dwa sam“ch“dy “raz 
dodatkowo na 1 sam“chód dla trzech 
zatrudnionych;  

10)  ma—symalny d“”uszczalny ”“zi“m haJasu –a— 
dla terenów miesz—ani“w“-usJug“wych, 
“—re`l“nych ”rze”isami ”rawa d“tyczącymi 
“chr“ny `r“d“wis—a;  

11)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy w stosunku do 

”“wierzchni dziaJ—i lub terenu nie m“we 
”rze—raczać 6Ń% ”“wierzchni dziaJ—iŁ  

 5. Ś“ czasu realizac–i ustaleL ”lanu d“”uszcza 
się d“tychczas“wy s”“sób zag“s”“dar“waniaŁ  

 6. Ustala się nastę”u–ące zasady w zakresie 

infrastruktury technicznej i “chr“ny `r“d“wis—a:  

1)  zaopatrzenie w w“dę: z istnie–ąceg“ w“d“ciągu 

lokalnego Przysieki z u–ęcia w“dy ze studni 
wierconej (dwie studnie o Jącznych zas“bach 
13m3/h - “—“J“ 3ŃŃm3łd“bę) lub ”r“–e—t“wane– 
sieci w“d“ciąg“we–Ł Ś“ czasu realizac–i sieci 
w“d“ciąg“we– d“”uszcza się za“”atrzenie 
w w“dę z u–ęć indywidualnych łstudni/;  

2)  “d”r“wadzanie `cie—ów byt“wych 
i ”rzemysJ“wych: d“ zbi“rcze– —analizac–i 
sanitarne– za—“Lcz“ne– “czyszczalnią `cie—ówŁ 
Ś“ czasu –e– realizac–i, “d”r“wadzanie `cie—ów 
sanitarnych d“ zbi“rni—ów bez“d”Jyw“wych 
(szamba) z okresowym wywozem na 

oczyszczalnie `cie—ów lub d“ “czyszczalni 
zlokalizowanych w “brębie dziaJ—i ”“dlega–ące– 
zainwestowaniu;  

3)  “d”r“wadzanie wód “”ad“wych i roztopowych 

na teren wJasne– dziaJ—i lub d“ —analizac–i 
deszczowej, a z ”“wierzchni terenów, z —tórych 
s”Jyw m“we stan“wić zagr“wenie dla 
`r“d“wis—a ”rzyr“dniczeg“ (”ar—ingi, dr“gi), 
poprzez system kanalizacji deszczowej, po ich 

uprzednim podczyszczaniu przed 

wprowadzeniem do odbiornika;  

4)  “grzewanie wg indywidualnych r“związaL, ze 
uródeJ nie ”“w“du–ących emis–i nis—ich 
zanieczyszczeL;  

5)  gromadzenie i usuwanie staJych “d”adów 
—“munalnych na zasadach “—re`l“nych 
w gminie, a gromadzenie i usuwanie “d”adów 
innych niw —“munalne winn“ “dbywać się na 
zasadach “—re`l“nych w ”rze”isach “drębnych;  

6)  zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– lub 
projektowanej sieci elektroenergetycznej;  

7)  zaopatrzenie w gaz z istnie–ące– lub 
projektowanej sieci gazowej;  

8)  za”ewnienie Jączn“`ci tele—“muni—acy–ne–, 
poprzez budowie kanalizacji teletechnicznej do 

”“szczególnych budyn—ów w nawiązaniu d“ 
istnie–ące– lub ”r“–e—t“wane– sieciŁ  

 7. UstaJa się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
–edn“raz“we– “”Jaty w razie zbycia nieruch“m“`ci 
w wys“—“`ci 3Ń% wzr“stu –e– wart“`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu. " 

 2. W § 5 w”r“wadza się nastę”u–ącą zmianę: 
zastę”u–e się —r“”—ę ”rzecin—iem i d“”isu–e się  
ｭz zastrzeweniem § 3a ustŁ 7"  

 § 3. 1. W czę`ci graficzne– zmiana ”lanu ”“lega 
na:  

1)  zaznaczeniu terenów U wprowadzonych 

ninie–szą zmianą;  

2)  ”rze—re`lenie linii zabud“wy;  

3)  wrysowanie nowej linii zabudowy.  

§ 4. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wó–t“wi 
Gminy S—“JyszynŁ  

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

 

 

PRZEWODNICZACY RADY GMINY  

w SKOIYSźYNIś 

 

WiesJaw Hasiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


