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2Ł Wyni—i —onsultac–i ”rzedstawi Wó–t Gminy na 

Sesji Rady Gminy. 

 

§ 4Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Pruchnik. 

 

 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
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UCHWAIA Nr XXXIIIł234łŃ9 

RAŚŹ GMINŹ PRźśCIAW 

z dnia 23 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2ł2ŃŃ5 terenu pod zabudowę mieszkaniową oraz usJugową w miejscowo`ci 
Tuszyma w gminie PrzecJaw 

 

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

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2ŃŃ3 rŁ ”ozŁ 7ń7 z ”óunie–szymi zmianami), Rada 
Gminy PrzecJaw uchwala co nastę”u–e: 
 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ ńŁ ńŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy PrzecJaw uchwalonego uchwaJą 
Nr XXIIIłń28łŃŃ z dnia 29 wrze`nia 2ŃŃŃ rŁ 
z ”óunie–szymi zmianami, uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2005 terenu 

”od zabudowę miesz—aniową oraz usJugową 
w mie–scowo`ci Tuszyma w gminie PrzecJaw ｦ zwany 

dalej planem. 

 

2Ł Plan obe–mu–e obszar o ”owierzchni o—oJo 
21 ha, ”oJowony ”omiędzy drogami gminnymi a linią 
—ole–ową relac–i Śębica ｦ RozwadówŁ 
 

3Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— Nr ń ｦ graficzny, stanowiący rysune— 
planu, wykonany na mapie w skali 1:1000,  

 

2) zaJączni— Nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w niniejszym planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.* 

 

4Ł źaJączni— Nr ń ｦ rysunek planu, stanowi 

integralną czę`ć uchwaJy i obowiązu–e w za—resie 
zastosowanych na nim oznaczeL o—re`lonych na 
rysun—u ”lanu –a—o obowiązu–ąceŁ 
 

§ 2Ł ńŁ W granicach ”lanu wyznacza się 
nastę”u–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych 
zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

 

1) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, w tym 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 

 

2) MN/U,ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

–ednorodzinne– i zabudowy usJugowe–, w tym 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 

 

3) 1ZP- teren zieleni urządzone–, 
 

4) R ｦ tereny rolnicze, w tym 1R, 2R, 

 

5) 1KD-L ｦ teren poszerzenia drogi publicznej 

klasy lokalnej, 

 

6) 1KD-D ｦ teren poszerzenia drogi publicznej 

klasy dojazdowej, 

 

7) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, w tym 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 

7KDW, 

 

8) KX ｦ tereny ciągów ”ieszych, w tym ńKX, 
2KX, 

 

9) W ｦ tereny infrastruktury technicznej 

wodociągowe–, w tym ńW, 2WŁ 
 

2Ł Linie rozgranicza–ące tereny, o —tórych mowa 
w ustŁ ń są `ci`le o—re`lone i mogą być ”rzesuwane 
wyJącznie w odniesieniu do terenów s—rzywowania 
dróg, w za—resie niezbędnym do ”rawidJowego 
”rowadzenia ciągów —omuni—ac–iŁ  
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IIŁ USTALśNIA ŚLA CAIśGO TśRśNU OBJĘTśGO 
PLANEM 

 

§ 3Ł ńŁ Przy zagos”odarowaniu terenów 
ob–ętych ”lanem nalewy uwzględnić: 
 

1) ”oJowenie w obszarze GJównego źbiorni—a Wód 
Podziemnych Nr 425 ｭŚębica ｦ Stalowa Wola ｦ 

Rzeszówｬ o—re`lonego w do—umentac–i 
hydrogeologiczne– zatwierdzone– decyz–ą 
Ministra Ochrony _rodowis—a, źasobów 
Naturalnych i Le`nictwa z dnia ń8ŁŃ7Łń997 rŁ 
znak KDH-I/013/6037/97 poprzez zapewnienie 

ochrony czysto`ci gruntu oraz wód 
podziemnych i powierzchniowych, zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale, 

 

2) ”oJowenie w strefach ochrony ”o`rednie– oraz 
bez”o`rednie– u–ęć wody, wyznaczonych 
decyz–ą Wo–ewody Rzeszows—iego z dnia 

2ŃŁńńŁń998 rŁ zna— O_-III-3-6210/44/98 

”o”rzez za”ewnienie ochrony czysto`ci gruntu 
oraz wód ”odziemnych i ”owierzchniowych, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej 

uchwale. 

 

§ 4Ł ńŁ Na terenach zna–du–ących się w obrębie 
”o`rednie– strefy u–ęcia wody obowiązu–e: 
 

1) s”osób zagos”odarowania i warun—i zabudowy 
o—re`lone dla ”oszczególnych terenów 
w ustaleniach szczegóJowych ninie–sze– 
uchwaJy, 

 

2) za—az wy—onywania robót oraz wznoszenia 
obie—tów, —tóre mogą zmnie–szyć wyda–no`ć 
u–ęcia lub w”Jynąć na –a—o`ć wodyŁ 

 

§ 5Ł ńŁ Na terenie ob–ętym ”lanem 
dopuszcza się: 
 

1) ”rzeJowenie i ”rzebudowę sieci infrastru—tury 
techniczne– oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne– ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem w planie, 

 

2) lo—alizac–ę —ondygnac–i ”odziemne– budyn—u, 
 

3) lo—alizac–ę budyn—ów miesz—alnych w odlegJo`ci 
do 3 m od obowiązu–ące– linii zabudowy - na 

terenach od 3MN do 11MN oraz od 1MN/U do 

3MN/U,  

 

4) lokalizację budyn—ów na terenach 5MN i 6MN 
w ta—i s”osób aby ”rzyna–mnie– –eden narowni— 
obrysu zewnętrznego na ”oziomie terenu 
zna–dowaJ się w obowiązu–ące– linii zabudowyŁ 

 

§ 6Ł ńŁ Mie–sca ”osto–owe: 
 

1) indywidualne lo—alizowane na dziaJ—ach 
z fun—c–ą usJugową, w ilo`ci dostosowane– do 
”rogramu usJug, lecz nie mnie– niw 2 mie–sca 
i nie mnie– niw ń mie–sce na 3Ń m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug, 
 

2) na terenie —awde– dziaJ—i o fun—c–i miesz—alne– - 
w ilo`ci minimum ń mie–sce niezalewnie od 
mie–sca w garawu, a w ”rzy”adku lokalizacji 

fun—c–i usJugowe– dodat—owo nalewy za”ewnić 
mie–sca ”osto–owe w ilo`ci dostosowane– do 
”rogramu usJug, lecz nie mnie– niw 2 mie–sca 
i nie mnie– niw ń mie–sce na 3Ń m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJugŁ 
 

§ 7Ł ńŁ Orientacy–ne linie ”odziaJu 
wewnętrznego mogą być ”rzesuwane do 3 m w obie 
strony, ”rzy zachowaniu wiel—o`ci dziaJe— o—re`lonych 
w niniejszej uchwale. 

 

2Ł Śo”uszcza się wydzielenie dziaJe— 
budowlanych z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę 
urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 
 

§ 8Ł ńŁ źasady obsJugi terenu w za—resie 
infrastruktury technicznej: 

 

1) zao”atrzenie w energię ele—tryczną ”o”rzez 
rozbudowę istnie–ące– sieci ele—troenergetyczne– 
3Ń —V biegnące– ”o ”oJudniowe– stronie drogi 
gminnej relacji Tuszyma ｦ BiaJy Bór, rozbudowę 
sieci 15 kV biegnące– ”o wschodnie– stronie 
drogi gminnej oraz ze stacji transformatorowych 

15/04 kV zlokalizowanych poza granicami planu 

lub na terenie ob–ętym ”lanem, 
 

2) zao”atrzenie w wodę ”o”rzez rozbudowę 
istnie–ące– sieci wodociągowe– ”rzebiega–ące– 
wzdJuw ”oJudniowej i wschodniej granicy terenu 

ob–ętego ”lanem, lub budowę nowe– sieci 
wodociągowe– o ”arametrach nie mnie–szych niw 
DN 80,  

 

3) zao”atrzenie w gaz ”o”rzez rozbudowę 
istnie–ące– sieci gazowe– ”rzebiega–ące– wzdJuw 
”oJudniowe– i wschodnie– granicy terenu 
ob–ętego ”lanem, lub budowę nowe– sieci 
gazowe– o ci`nieniu nie mnie–szym niw ńŃ —Pa, 

 

4) zao”atrzenie w sieć teletechniczną ”o”rzez 
rozbudowę istnie–ące– sieci ”rzebiega–ącego 
wzdJuw ”oJudniowe– i wschodnie– granicy terenu 
ob–ętego ”lanem, 

 

5) odprowadzenie `cie—ów bytowo - sanitarnych 

do bezod”Jywowych zbiorni—ów na nieczysto`ci 
cie—Je z wywoweniem na oczyszczalnię `cie—ów, 
na zasadach o—re`lonych ”rze”isami 
szczególnymiŁ Po zrealizowaniu systemu 
—analizac–i sanitarne– od”rowadzanie `cie—ów do 
te–we sieci, o ”arametrach nie mnie–szych niw 
DN 160, 

 

6) od”rowadzenie `cie—ów ”ochodzących 
z ”rowadzone– dziaJalno`ci usJugowe– rozwiązać 
indywidualnie, w s”osób nie ”owodu–ący 
zanieczyszczenia wód ”owierzchniowych, 
podziemnych oraz gruntu zgodnie z przepisami 

odrębnymi w tym zakresie, 

 

7) od”rowadzenie wód o”adowych: 
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a) z budyn—ów rozwiązać indywidualnie na 
zasadach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi,  

 

b) z ”ar—ingów i ”owierzchni utwardzonych 
rozwiązać w s”osób za”ewnia–ący ”eJną 
ochronę ”rzed ”rzeni—aniem zanieczyszczeL do 
gruntu oraz wód ”owierzchniowych 
i podziemnych, zgodnie z przepisami 

szczególnymi, 
 

8) gromadzenie od”adów —omunalnych oraz 
związanych z ”rowadzoną dziaJalno`ć 
usJugową, w szczelnych ”o–emni—ach na 
wJasne– dziaJce i usuwanie na zasadach 
obowiązu–ących w gminie, 

 

9) ogrzewanie budyn—ów indywidualne nie 
”ogarsza–ące stanu `rodowis—a, w rozumieniu 
”rze”isów odrębnychŁ 

 

2Ł Śo”uszcza się inne niw wymienione 
w punktach 1-4 wJączenie ”lanowanych sieci do sieci 
istnie–ących ”rzy zachowaniu ”ozostaJych warun—ów 
zao”atrzenia w infrastru—turę technicznąŁ 
 

§ 9Ł ńŁ Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ 
 

2Ł Nie do”uszcza się innego czasowego 
zagospodarowania terenu. 

 

§ ńŃŁ ńŁ Tereny oznaczone symbolem ńMN, 
2MN przeznacza się ”od lo—alizac–ę zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i usJugowe– 
na caJe– —ondygnac–i ”arteru budyn—u miesz—alnego, 
”rzy czym za—azu–e się usJug mogących zawsze lub 
”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

w rozumieniu ”rze”isów dotyczących ochrony 
`rodowis—a, a ta—we usJug —omuni—ac–i oraz 
związanych z obsJugą `rod—ów trans”ortuŁ 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) obowiązu–ąca oraz nie”rze—raczalna linia 
zabudowy dla budyn—ów miesz—alnych zgodnie 
z rysunkiem planu, 

 

2) budyn—i nalewy lo—alizować w zabudowie 
szeregowe– lub bliuniacze–, 

 

2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie– niw 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

3) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy nie więce– niw 
25% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

4) wzdJuw zachodnie–, ”óJnocne– oraz ”oJudniowe– 
granicy terenu do”uszcza się lo—alizac–ę drogi 
wewnętrzne– o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5 m, 
z wJączeniem do drogi ńKŚW oraz 5KŚW, 

 

5) ogrodzenia lo—alizowane od strony dróg: 
 

a) lo—alizować w liniach rozgranicza–ących, 
 

b) wyso—o`ć ogrodzeL od ń,3Ń m do ń,5Ń m, 
 

c) awurowe, z za—azem stosowania 
”refabry—owanych elementów betonowych, 

 

6) nalewy ”rzy–ąć ”oziom haJasu –a— dla zabudowy 
mieszkaniowo - usJugowe–Ł 

 

7) zasady ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 
 

a) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 7 m 
do 11 m, 

 

b) ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,Ń4 ha, 
 

c) —ierune— ”odziaJu na dziaJ—i ”rosto”adJy 
do drogi ńKŚW, z mowliwo`cią odchylenia 
do 30. 

 

4Ł Cechy zabudowy budyn—ów miesz—alnych: 
 

1) budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu, 

 

2) wyso—o`ć budyn—u do —alenicy lub szczytu 
dachu nie wię—sza niw ńŃ m, 

 

3) ”oziom lo—alizac–i ”arteru na wyso—o`ci nie 
więce– niw ń,2 m, licząc od na–niwe– ”oJowone– na 
terenie —rawędzi `ciany budynku, 

 

4) dachy nad bryJą gJówną budyn—u o schemacie 
dwus”adowym z ewentualnymi naczóJ—ami 
i facjatami, symetryczne o jednakowym 

nachyleniu ”oJaci dachowych od 3Ń0 do 450, 

 

5) —ierune— lo—alizac–i gJówne– —alenicy budyn—ów 
miesz—alnych równolegJy do drogi wewnętrzne– 
1KDW. 

 

5Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu drogą 
wewnętrzną ńKŚW do drogi ”ubliczne– ”rzylega–ące– 
do ”oJudniowe– granicy terenu ob–ętego ”lanem ”rzez 
projektowane poszerzenie tej drogi, oznaczone 

symbolem 1KD-L. 

 

§ ńńŁ ńŁ Tereny oznaczone symbolami 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN 

”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i usJugowe–, 
przy czym: 

 

1) za—azu–e się usJug mogących zawsze lub 
”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, w rozumieniu ”rze”isów 
dotyczących ochrony `rodowis—a, a ta—we usJug 
—omuni—ac–i oraz związanych z obsJugą `rod—ów 
transportu, 

 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

”rzylega–ące– bez”o`rednio do dróg ńKŚW, 
2KDW, 1KD-D i 1KD-L dopuszcza się lo—alizac–ę 
fun—c–i usJugowe– na caJe– —ondygnac–i ”arteru 
budynku mieszkalnego oraz w budynku 

niemieszkalnym,  
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3) na ”ozostaJych terenach do”uszcza się 
lo—alizac–ę fun—c–i usJugowe– w —ondygnac–i 
”arteru, w –ednym budyn—u z fun—c–ą 
miesz—aniową, ”rzy czym powierzchnia 

caJ—owita fun—c–i usJugowe– nie mowe 
”rze—roczyć 35% ”owierzchni caJ—owite– 
budynku mieszkalnego. 

 

3Ł Na dziaJ—ach zna–du–ących się w obrębie 
”o`rednie– strefy u–ęcia wody nie do”uszcza się 
lo—alizac–i usJugŁ 
 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) obowiązu–ąca oraz nie”rze—raczalna linia 
zabudowy dla budyn—ów zgodnie z rysun—iem 
planu, 

 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów 
miesz—alnych wolnosto–ących i w zabudowie 
bliuniacze–, 

 

3) lo—alizac–a budyn—ów gos”odarczych, 
garawowych oraz gospodarczo - garawowych 
w drugie– linii zabudowy, w odlegJo`ci co 
na–mnie– ń5 m od linii zabudowy zna–du–ące– się 
od frontu dziaJ—i, 

 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę co na–wywe– dwóch 
budyn—ów na –edne– dziaJce, w tym –eden 
miesz—alny, drugi garawowy, gos”odarczy lub 

gospodarczo ｦ garawowy, 
 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów 
niemiesz—alnych w granicy dziaJ—i, ”rosto”adJe– 
do frontu dziaJ—i, 

 

6) przy przebudowie, rozbudowie i remoncie 

istnie–ących budyn—ów do”uszcza się 
zachowanie istnie–ących cech zabudowy,  

 

7) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie– niw 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

8) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy nie więce– niw 
3Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

9) ogrodzenia lo—alizowane od strony dróg 
i terenów zieleni ńźP: 

 

a) lo—alizować w liniach rozgranicza–ących, 
 

b) wyso—o`ć ogrodzeL od ń,3Ń m do ń,5Ń m, 
 

c) awurowe, z za—azem stosowania 
”refabry—owanych elementów betonowych, 

 

10) nalewy ”rzy–ąć ”oziom haJasu –a— dla zabudowy 
mieszkaniowo - usJugowe–Ł 

 

11) zasady ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 
 

a) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 2Ń m, 
 

b) —ierune— ”odziaJu terenu 6MN na dziaJ—i 
równolegJy do drogi 7KŚW, z mowliwo`cią 
odchylenia do 50. 

 

5Ł Cechy zabudowy budyn—ów miesz—alnych: 
 

1) budyn—i do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja w poddaszu, 

 

2) wyso—o`ć budyn—u do —alenicy lub szczytu 
dachu od 7 m do 9 m, 

 

3) dachy nad bryJą gJówną budyn—u o schemacie 
dwuspadowym lub wielospadowym 

z ewentualnymi naczóJ—ami i fac–atami, 
symetryczne o –edna—owym nachyleniu ”oJaci 
dachowych od 330 do 450, 

 

4) —ierune— lo—alizac–i gJówne– —alenicy budyn—ów 
mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu 

z mowliwo`cią odchylenia do 30. 

 

6Ł Cechy zabudowy ”ozostaJych budyn—ów: 
 

1) budyn—i do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja w poddaszu, 

 

2) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 7Ń m2, 

 

3) wyso—o`ć budyn—u do —alenicy lub szczytu 
dachu nie wię—sza niw 6 m, 

 

4) dachy o schemacie dwuspadowym lub 

wielospadowym, kierunek lokalizacji kalenicy 

równolegJy lub ”rosto”adJy do —alenicy na 
budyn—u miesz—alnym z mowliwo`cią odchylenia 
do 30, 

 

5) dla budyn—ów lo—alizowanych ”rzy granicy 
dziaJ—i do”uszcza się dachy –ednos”adowe, 
o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych od 3Ń0 

do 450, s”ade— ”oJaci dachowe– w —ierun—u 
wnętrza dziaJ—i,  

 

6) budynki lokalizowane w granicy dziaJ—i muszą 
”osiadać ta—ą samą geometrię dachuŁ 

 

7Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów drogami 
wewnętrznymi ńKŚW, 2KŚW, 3KŚW, 4KŚW, 5KŚW 
i 6KŚW do drogi ”ubliczne– ”rzylega–ące– do 
”oJudniowe– granicy terenu ob–ętego ”lanem ”rzez 
projektowane poszerzenie tej drogi, oznaczone 

symbolem 1KD-L a ta—we do drogi ”ubliczne– 
”rzylega–ące– do wschodnie– granicy terenu ob–ętego 
planem przez projektowane poszerzenie tej drogi, 

oznaczone symbolem 1KD-D. 

 

§ ń2Ł ńŁ Tereny oznaczone symbolami ńMNłU, 
2MNłU, 3MNłU ”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę 
zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– i usJugowe–Ł 
 

2Ł źa—azu–e się usJug mogących zawsze lub 
”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 
w rozumieniu ”rze”isów dotyczących ochrony 
`rodowis—a, a ta—we usJug —omunikacji oraz 

związanych z obsJugą `rod—ów trans”ortuŁ 
 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) obowiązu–ąca oraz nie”rze—raczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
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2) do”uszcza się lo—alizac–ę co na–wywe– dwóch 
budyn—ów na –edne– dziaJce budowlanej, 

 

3) lo—alizac–a budyn—ów gos”odarczych, 
garawowych oraz gos”odarczo ｦ garawowych 
w drugiej linii zabudowy ｦ w odlegJo`ci co 
na–mnie– ńŃ m od linii zabudowy zna–du–ące– się 
od frontu dziaJ—i, 

 

4) do”uszcza się zagos”odarowanie caJe– dziaJ—i 
”od zabudowę usJugową, 

 

5) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu –a—o 
–edną dziaJ—ę budowlaną, 

 

6) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie– niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

7) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy nie więce– niw 
25% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

8) ogrodzenia lo—alizowane od strony dróg: 
 

a) lo—alizować w liniach rozgranicza–ących, 
 

b) wyso—o`ć ogrodzeL od ń,3Ń m do ń,5Ń m, 
 

c) awurowe, z za—azem stosowania 
”refabry—owanych elementów betonowych, 

 

9) nalewy ”rzy–ąć ”oziom haJasu –a— dla zabudowy 
mieszkaniowo - usJugowej. 

 

4Ł Cechy zabudowy budyn—ów miesz—alnych, 
mieszkalno ｦ usJugowych i usJugowych: 
 

1) budyn—i do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja w poddaszu, 

 

2) wyso—o`ć budyn—u do —alenicy lub szczytu 
dachu nie wię—sza niw ńŃ m, 

 

3) dachy nad bryJą gJówną budyn—u o schemacie 
dwuspadowym lub wielospadowym 

z ewentualnymi naczóJ—ami i fac–atami, 
symetryczne o –edna—owym nachyleniu ”oJaci 
dachowych od 330 do 450, 

 

4) —ierune— lo—alizac–i gJówne– —alenicy budyn—ów 
zgodnie z rysunkiem planu z mowliwo`cią 
odchylenia do 30. 

 

5Ł Cechy zabudowy ”ozostaJych budyn—ów: 
 

1) budyn—i do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja w poddaszu, 

 

2) wyso—o`ć budyn—u do —alenicy lub szczytu 
dachu nie wię—sza niw 7 m, 

 

3) geometria dachu jak na budynku 

zlo—alizowanym na te– same– dziaJce, —ierune— 
lo—alizac–i —alenicy równolegJy lub ”rosto”adJy 
do kalenicy na budynku mieszkalnym, 

mieszkalno - usJugowym lub usJugowym 
z mowliwo`cią odchylenia do 30. 

 

6Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów drogami 
wewnętrznymi 1KDW i 3KDW do drogi publicznej 

”rzylega–ące– do ”oJudniowe– granicy terenu ob–ętego 
planem przez projektowane poszerzenie tej drogi, 

oznaczone symbolem 1KD-L a ta—we do drogi 
”ubliczne– ”rzylega–ące– do wschodnie– granicy terenu 
ob–ętego ”lanem ”rzez projektowane poszerzenie tej 

drogi, oznaczone symbolem 1KD-D. 

 

§ ń3Ł ńŁ Teren oznaczony symbolem ńźP 
”rzeznacza się ”od zieleL urządzonąŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– 
co najmniej 70%, 

 

2) teren nalewy zagos”odarować zielenią nis—ą 
i wyso—ą, 

 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL s”ortowo - 

re—reacy–nych z sezonowymi usJugami handlu 
i gastronomii, estrady, ”laców zabaw, bois— 
sportowych oraz prowadzenie utwardzonych 

s”acerowych ciągów ”ieszych i rowerowych,  

 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę mie–sc ”osto–owych na 
”owierzchni nie wię—sze– niw ń5% ”owierzchni 
caJ—owite– terenu, 

 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wraz z do–`ciem i do–azdem 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 3,5 m, 

 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL re—lamowych 
o wyso—o`ci do 8 mŁ 

 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu drogą 
wewnętrzną 2KŚW do drogi ”ubliczne– ńKŚ-L. 

 

§ ń4Ł ńŁ Tereny oznaczone symbolem ńR, 2R 
”rzeznacza się ”od tereny rolniczeŁ 
 

2Ł Nie do”uszcza się lo—alizac–i obie—tów 
kubaturowych. 

 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu drogami 
wewnętrznymi 6KŚW, 7KŚW i 2KŚW do drogi 
publicznej 1KD-D. 

 

§ ń5Ł ńŁ Teren oznaczony symbolem ńKŚ-L 

”rzeznacza się ”od ”oszerzenie drogi ”ubliczne– —lasy 
lokalnej. 

 

2Ł Szero—o`ć w granicach planu do 3 m. 

 

§ ń6Ł ńŁ Teren oznaczony symbolem ńKŚ-D 

”rzeznacza się ”od ”oszerzenie drogi ”ubliczne– —lasy 
dojazdowej. 

 

2Ł Szero—o`ć w granicach ”lanu do 4 mŁ 
 

§ ń7Ł ńŁ Tereny oznaczone symbolem ńKŚW, 
2KŚW, 3KŚW ”rzeznacza się ”od drogi wewnętrzne. 

 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
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1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 8 m, 
z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowaL, 

 

2) –ezdnia szero—o`ci minimum 4,5 mŁ 
 

§ ń8Ł ńŁ Teren oznaczony symbolem 4KŚW 
”rzeznacza się ”od drogę wewnętrznąŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 6 m, 
z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowaL oraz 
placu manewrowego, 

 

2) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu –a—o 
ciąg ”ieszo –ezdnyŁ 

 

§ ń9Ł ńŁ Tereny oznaczone symbolem 5KŚW, 
6KDW i 7KDW przeznacza się ”od drogi wewnętrzneŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 5 m, 
z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowaL oraz 
placu manewrowego, 

 

2) do”uszcza się zagos”odarowanie terenów –a—o 
ciągi ”ieszo –ezdneŁ 

 

§ 2ŃŁ ńŁ Tereny oznaczone symbolem 1KX, 

2KX ”rzeznacza się ”od ciągi ”ieszeŁ 
 

2Ł Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 7 mŁ 
 

§ 2ńŁ ńŁ Tereny oznaczone symbolem ńW, 2W 
”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę infrastru—tury 
techniczne– wodociągowe–Ł 
 

2Ł Teren nalewy zagos”odarować ”od u–ęcia 
wody. 

 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu ńW 
drogami wewnętrznymi 5KŚW i ńKŚW do drogi 
publicznej 1KD-L, natomiast terenu 2W bez”o`rednio 
do drogi 1KD-D. 

 

IIIŁ PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 22Ł Ustala się 5% staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, w związ—u z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

§ 23Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy PrzecJawŁ 
 

§ 24Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

* zaJączni—a Nr 2 nie ogJasza się 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Zenon Krawczyk 
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