
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/246/2013 

RADY GMINY LEŻAJSK 

z dnia 28 marca 2013 r. 

o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002  

terenu wsi Wierzawice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1)

) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.
2)

), po stwierdzeniu, że plan 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leżajsk 

zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Leżajsk nr XV/146/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmienionego 

uchwałą Rady Gminy Leżajsk Nr XXIII/127/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r., Rada Gminy Leżajsk uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 243/2, 865/1, 2859/15, 3004/8, 

3004/9, którego granice zostały określone uchwałą Rady Gminy Leżajsk nr XXI/135/2012 z dnia 29 marca 

2012 r. 

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu dla działki nr ewid. 243/2, 

2) załącznik nr 2 - Rysunek zmiany planu dla działki nr ewid. 865/1, 

3) załącznik nr 3 - Rysunek zmiany planu dla działek nr ewid. 2859/15, 3004/8, 3004/9, 

4) załącznik nr 4 - Rysunek zmienianego planu z granicami obszaru zmiany planu (4 arkusze), 

5) załącznik nr 5 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Leżajsk o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 

terenu wsi Wierzawice. 

                                                      
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r.  

poz. 153. 

 
2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21. 
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§ 2. 1. Na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/07 Rady 

Gminy Leżajsk z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice, wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się oznaczenia przeznaczenia terenu, które otrzymują brzmienie: 

a) U1, U2 - tereny zabudowy usługowej, 

b) PU1 - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, 

c) KDD1 - tereny dróg publicznych dojazdowych. 

2. Ustaleniami obowiązującymi na rysunkach zmiany planu są: 

1) granica opracowania planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

4) oznaczenia przeznaczenia terenu. 

3. Część obszaru objętego zmianą planu, oznaczonego na rysunku zmiany planu U1, znajduje się 

w obrębie terenu i obszaru górniczego "Żołynia-Leżajsk - 2". 

4. Obszar objęty zmianą planu, oznaczony na rysunku zmiany planu PU1 znajduje się w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. 

§ 3. W uchwale Nr XVI/81/2007 Rady Gminy Leżajsk z 29 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice , wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) do § 2 ust. 1 po pkt. 5 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu: 

„5a) PU1 - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług”; 

2) do § 2 ust. 1 po pkt. 10 dodaje się pkt. 10a w brzmieniu: 

„10a) U1, U2 - tereny zabudowy usługowej”; 

3) w § 2 ust. 1 pkt. 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) KDD, KDD1 - tereny dróg publicznych dojazdowych, biegnących po śladzie dróg gminnych.”; 

4) w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c)  lokalny układ dróg publicznych dojazdowych KDD, KDD1, który tworzą istniejące i projektowane 

drogi publiczne gminne klasy D, o szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 

12,0 m,”; 

5) w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e)  sieć dróg wewnętrznych KDWZ i KDW o szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających 

nie mniejszej niż 10,0 m dla dróg KDWZ i 8,0 m dla dróg KDW, połączonych z drogami publicznymi KDG, 

KDL, KDL1, KDD, KDD1 i obsługujących bezpośrednio tereny zabudowy oraz tereny rolnicze”; 

6) w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f)  sieć dojazdów do pól KX, połączonych z drogami KDG, KDL, KDD, KDD1, KDWZ, KDW 

obsługujących bezpośrednio tereny rolnicze, posiadających różne szerokości pasa drogowego, lecz 

nie mniejszej niż 4,5 m,”; 

7) do § 4 ust. 1 pkt. 1 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu: 

„i)  dla terenów U1, U2, PU1 wszystkie drogi publiczne i niepubliczne oznaczone i nieoznaczone na 

Rysunku zmiany planu, w przypadku zagrożenia pożarowego mogą być wykorzystane jako drogi pożarowe”; 

8) do § 4 ust. 1 po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu: 

„3a) Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług PU1”; 

9) w § 4 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) Tereny infrastruktury technicznej, w tym teren odwiertów gazowych – czynnego Gl 

i zamkniętych G oraz tereny pod lokalizację stacji transformatorowych nie wyznaczone na rysunku 

planu, lokalizowane bezpośrednio przy ciągach komunikacji wewnętrznej na terenach RMN, RM, RM1, 

MN, MN1, P1, P2, P3, PU1, UK, UKs, UO, ZI, R oraz RZ.”; 

10) w § 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych dla terenów P1, P2, P3, PU1 według 

ustaleń dla poszczególnych terenów objętych planem.”; 

11) do § 7 ust. 1 po pkt. 16 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu: 

„17) dla terenów U1, U2, PU1, KDD1 obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do 

celów przeciwpożarowych; obowiązuje wyposażenie przewodów wodociągowych w hydranty 

przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami obowiązującymi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej.”; 

12) do § 9 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 

„5) Dla części obszaru objętego zmianą planu, oznaczonego na Rysunku zmiany planu U1, 

znajdującego się obrębie terenu i obszaru górniczego "Żołynia - Leżajsk - 2", utworzonego decyzją 

Ministra Środowiska nr DGe-4771-1/11450/08/MS z dnia 2 stycznia 2008 r. , obowiązują zasady 

zagospodarowania określone w §9 pkt 2 - 4”; 

13) w § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Dopuszcza się rozmieszczenie reklam: 

a) przy drogach, na terenach RMN, MN, MN1, P1, P2, P3, PU1, UO, R, RZ, U, U1, U2, UK, UH 

słupów reklamowych o wysokości do 3,0 m i o średnicy nie większej niż 1,2 m, oraz tablic reklamowych na 

wolnostojących nośnikach, przy czym maksymalna wysokość nośnika wraz z tablicą nie może przekraczać  

5,0 m, a powierzchnia tablicy nie może być większa niż 6,0 m
2
, 

b) tablic, plansz i neonów na elewacjach budynków, przy czym maksymalna powierzchnia tablicy lub 

planszy nie może przekraczać 6,0 m²,”; 

14) do § 20 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8.  1) Ustala się przeznaczenie terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług 

oznaczonych symbolem PU1, 

2) Na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług PU1 dopuszcza się 

realizację: 

a) obiektów administracyjnych i socjalnych, 

b) obiektów małej architektury, reklam, 

c) dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, 

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i usług PU1: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m
2
, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%, 

e) maksymalna intensywność zabudowy - 1,5, 

f) minimalna intensywność zabudowy - 0,2, 

g) maksymalna wysokość budynków - 12 m, 

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 30 m, 
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i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 

20 - 45°, z możliwością doświetlenia oknami połaciowymi i lukarnami, 

4) Ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych w obrębie terenu - 1 miejsce / 50 m
2
pow. 

użytkowej, 

5) Dostępność terenu PU1 z drogi wewnętrznej zbiorczej KDWZ, 

6) W obrębie terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług PU1 ustala się zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, za wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej”; 

15) do § 25 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7.  1) Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami U1, U2, 

2) Tereny zabudowy usługowej U1, U2 przeznacza się pod lokalizację obiektów i urządzeń 

związanych z różnymi usługami, w tym na terenie U2 pod lokalizację usług z zakresu obsługi 

komunikacji samochodowej, 

3) Na terenach zabudowy usługowej U1, U2 dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów małej architektury, reklam, 

b) dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, 

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów U1, U2: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 400 m
2
, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%, 

e) maksymalna intensywność zabudowy - 1,5, 

f) minimalna intensywność zabudowy - 0,2, 

g) maksymalna wysokość budynków - 12 m, 

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków dla terenu U1 - 20 m, U2 - 16 m, 

i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 

20 - 45°, z możliwością doświetlenia oknami połaciowymi i lukarnami, 

5) Ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych w obrębie terenu - 1 miejsce / 25 m
2
pow. 

użytkowej, 

6) Dostępność terenu U1 z drogi publicznej lokalnej KDL, terenu U2 z drogi publicznej dojazdowej 

KDD i KDD1, 

7) W obrębie terenów zabudowy usługowej ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, za 

wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej”; 

16) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustala się teren dróg publicznych dojazdowych KDD, KDD1, biegnących po śladzie dróg 

gminnych.”; 

17) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Ustala się następujące podstawowe parametry przestrzenno - techniczne dla dróg KDD, KDD1 : 

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 12,0 m, 

2) jezdnia drogi o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m.”; 
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18) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu: 

„§ 49a.  Dla terenów U1, U2, PU1 ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu w wysokości - 1%”; 

19) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

20) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

21) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk. 

§ 5. Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Dariusz Mędrek 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/246/2013  

Rady Gminy Leżajsk  

z dnia 28 marca 2013 r.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Leżajsk o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania dotyczące zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, j.t.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w projekcie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice, dla działek 

o nr ewidencyjnych 243/2, 865/1, 2859/15, 3004/8, 3004/9, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

przyjmując zasady: 

1. Finansowanie inwestycji będzie zgodne z przepisami o finansach publicznych. 

2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 

gminy, będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy 

operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskiwanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych 

i środków pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez gminę. 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu 

z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy, tak aby 

optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub 

przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie gminy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 – Poz. 2114


		2013-05-07T14:28:34+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




