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4Ł Ponownych wyborów organów samorządu 
nie ”rze”rowadza się, –eweli ich data ”rzy”adaJaby 
w okresie 6 miesięcy ”rzed za—oLczeniem —adenc–i"Ł 

 

27Ł W rozdziale VII ｭZasady gos”odar—i 
finansowe–ｬ § 28, § 29, § 3Ń, § 3ń otrzymu–ą nową 
numerac–ę: § 42, § 43, §44, § 45Ł 

 

28Ł W rozdziale VIII ｭPostanowienia —oLcoweｬ 
§32 i § 33 otrzymu–ą nową numerac–ę: § 46 i § 47Ł 

 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

Jan Mycek 
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UCHWAIA Nr XLVIIIł447ł2ŃńŃ 

 RAŚY GMINY _WILCZA 

z dnia 28 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 

w miejscowo`ci _wilcza i Rudna Wielka 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami); w związ—u z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 591 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz uchwaJą 
nr XIIłńŃńł2ŃŃ7 Rady Gminy _wilcza z dnia 

31 ”audzierni—a 2ŃŃ7 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia Mie–scowego Planu Zagos”odarowania 
Przestrzennego Nr 1/2007 w miejscowo`ci _wilcza 
i Rudna Wielka Rada Gminy, po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy _wilcza 
uchwalonego uchwaJą Rady Gminy _wilcza 
Nr XLIV/404/2010 z dnia 28 czerwca 2010r., Rada 

Gminy stanowi, co następuje:  
 

RozdziaJ ń 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1. Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 

w mie–scowo`ci _wilcza i Rudna Wielka, zwany dalej 

ｭ”lanemｬ, obe–mu–ący obszar o ”owierzchni o—oJo 
120 ha w granicach o—re`lonych na rysunku planu.  

 

§ 2. Ile—roć w ”rze”isach uchwaJy –est 
mowa o:  

 

1) drodze serwisowej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
–ezdnię o parametrach jezdni w drodze klasy L 

lub D oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsJugą ruchu, a ta—we 
urządzenia związane z ”otrzebami zarządzania 
drogą - zlokalizowane w liniach 

rozgranicza–ących drogi ”ubliczne–;  
 

2) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, a ta—we ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wyni—a–ące 
z prawomocnych decyzji administracyjnych;  

 

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
fun—c–onalny, dla —tórego obowiązu–ą ustalenia 
”lanu, wyznaczony liniami rozgranicza–ącymi 
oraz o—re`lony symbolem terenu zgodnie 
z rysunkiem planu;  

 

4) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę, —tóra za–mu–e nie mnie– niw 
7Ń% ”owierzchni dziaJ—i gruntu, bądu 
”owierzchni uwyt—owe– zlo—alizowanych na 
dziaJce budyn—ów;  

 

5) ”rzeznaczeniu uzu”eJnia–ącym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę, —tóra za–mu–e nie więce– niw 
3Ń% ”owierzchni dziaJ—i gruntu, bądu 
”owierzchni uwyt—owe– zlo—alizowanych na 
dziaJce budyn—ów;  

 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu, 
o—re`la–ącą obszar, w granicach —tórego nalewy 
lo—alizować:  

 

a) budynki, wiaty i altany, biorąc ”od uwagę ich 
zewnętrzny obrys, do —tórego nie wlicza się 
schodów, ”ochylni, gan—ów, bal—onów, 
tarasów oraz wy—uszy, it”Ł,  

 

b) budowle za wy–ąt—iem budowli infrastru—tury 
technicznej i urządzeL re—lamowych;  

 

7) ws—auni—u ”owierzchni zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć wiel—o`ć ”owierzchni 
zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i 
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lub terenu ob–ętego –ednym zamierzeniem 
budowlanym;  

 

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć stosune— terenu 
biologicznie czynnego, o —tórym mowa 
w § 3 ”—t 22 roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury w s”rawie warun—ów 
technicznych, –a—im ”owinny od”owiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) do 

”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego –ednym 
zamierzeniem budowlanym;  

 

9) wyso—o`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wymiar mierzony od ”oziomu terenu 
”rzy we–`ciu gJównym do budyn—u do górne– 
—rawędzi `ciany zewnętrzne– lub atty—i dla 

budyn—ów o dachach ”Jas—ich, lub do na–wywe– 
”oJowone– —rawędzi dachu (—alenicy) lub 
na–wywszego ”un—tu zbiegu ”oJaci dachowych 
dla budyn—ów o dachach spadzistych.  

 

§ 3. UchwaJa s—Jada się z nastę”u–ących, 
integralnych, czę`ci:  
 

1) tekstu planu, stanowiącego tre`ć uchwaJy;  
 

2) rysunku planu w s—ali ń:2ŃŃŃ, stanowiącego 
zaJączni— graficzny nr ń;  

 

3) rozstrzygnięcia dotyczącego s”osobu realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

”ublicznych, stanowiącego zaJączni— nr 2Ł  
 

§ 4. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
terenów ob–ętych ”lanem:  
 

1) tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów oraz zabudowy usJugowe–, 
oznaczone na rysunku planu symbolem P/U;  

 

2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 

symbolem Z;  

 

3) tereny dróg ”ublicznych —lasy GP, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDGP;  

 

4) tereny dróg ”ublicznych —lasy G, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDG;  

 

5) tereny dróg ”ublicznych —lasy Z oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDZ;  

 

6) tereny dróg ”ublicznych —lasy L, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDL;  

 

7) tereny dróg ”ublicznych —lasy Ś, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD;  

 

 

 

 

8) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KD;  

 

9) tereny infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem E;  

 

10) tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem K;  

 

11) tereny infrastruktury technicznej 

wodociągowe–, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolem W.  

 

§ 5. Rysune— ”lanu obowiązu–e w zakresie 

ustaleL:  
 

1) granic obszaru ob–ętego ”lanem;  
 

2) linii rozgranicza–ące– tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

 

4) rzędnych nie”rze—raczalnych wyso—o`ci 
zabudowy n.p.m.;  

 

5) granicy strefy oddziaJywania cmentarza;  
 

6) wymiarowania;  

 

7) ”rzeznaczenia terenów oznaczonych 
odpowiednio symbolem literowym i numerem 

wyrównia–ącym –e s”o`ród innych terenówŁ  
 

§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenia 

informacy–ne, nie będące ustaleniem ”lanu, dotyczące:  
 

1) granicy GZWP Nr 425;  

 

2) granicy stref ochrony bez”o`rednie– u–ęcia 
wody;  

 

3) granicy administracyjnej;  

 

4) orientacy–nego ”rzebiegu –ezdni dróg 
publicznych;  

 

5) powierzchni terenu.  

 

§ 7. ńŁ Ustala się strefę oddziaJywania 
cmentarza, zna–du–ącego się ”oza ”lanem, obe–mu–ącą 
obszar wyznaczony na rysun—u ”lanu granicą strefyŁ  

 

2. W strefie, o —tóre– mowa w ust. 1 ustala się 
za—az lo—alizac–i u–ęć wody o chara—terze zbiorni—ów 
wodnych, sJuwących –a—o uródJo zao”atrzenia sieci 
wodociągowe– w wodę do ”icia i potrzeb 

gospodarczych.  

 

§ 8. Ustala się za—az wznoszenia budowli, 
—tórych wyso—o`ć ”rze—racza ”oziom wyznaczony na 

rysun—u ”lanu rzędnymi nie”rze—raczalnych wyso—o`ci 
zabudowy n.p.m. dla danego obszaru.  
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RozdziaJ 2 

KsztaJtowanie Jadu przestrzennego  
 

§ 9. W za—resie —sztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego ustala się:  
 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu oraz ustaleniami 

szczegóJowymi;  
 

2) do”uszczenie budowy wolno sto–ących 
no`ni—ów re—lamowych o wymiarach liczonych 

–a—o równo`ć lub wielo—rotno`ć moduJu ń,Ń m 
x 1,5 m o ma—symalne– wiel—o`ci 3,Ń m x 
4,5 m i wyso—o`ć do 7,Ń m;  

 

3) zakaz budowy tymczasowych obie—tów 
budowlanych za wy–ąt—iem obie—tów 
infrastruktury technicznej.  

 

RozdziaJ 3 

Ochrona `rodowiska i przyrody  

 

§ 10. W za—resie ochrony `rodowis—a 
i ”rzyrody ustala się:  
 

1) na obszarze GJównego Zbiorni—a Wód 
Podziemnych nr 425 Śębica-Stalowa Wola-

Rzeszów ochronę –a—o`ci wód ”odziemnych 
przez:  

 

a) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do 

”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o bez —oniecznych 
zabez”ieczeL,  

 

b) za—az lo—alizac–i inwestyc–i zagrawa–ących 
zasobom i –a—o`ci wód ”odziemnych;  

 

2) stosowanie systemów cie”lnych 
wy—orzystu–ących ”aliwa nis—oemisy–ne - gaz 

ziemny lub ”Jynny, ole– o”aJowy nis—osiar—owy, 
energię ele—tryczną, wiatrową, sJoneczną, 
”om”y cie”lne, biomasę;  

 

3) od”rowadzanie `cie—ów bytowych 

i ”rzemysJowych do —analizac–i sanitarne–;  
 

4) od”rowadzanie wód o”adowych z dróg 
w s”osób za”ewnia–ący se”arac–ę związ—ów 
ropopochodnych;  

 

5) od”rowadzanie wód o”adowych z powierzchni 

utwardzonych i dachów w s”osób 
za”ewnia–ący oczyszczenie;  

 

6) odprowadzanie wód o”adowych z powierzchni 

nieutwardzonych do gruntu, w granicy wJasne– 
nieruchomo`ci;  

 

7) gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych 
i ”owsta–ących w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci nalewy ”rowadzić w s”osób nie 
zagrawa–ący `rodowis—u i zdrowiu ludzi.  

 

 

 

RozdziaJ 4 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu 
nieruchomo`ci  

 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące ”arametry dziaJe— 
uzyskiwanych w wyniku scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci:  
 

1) minimalną ”owierzchnię dziaJ—i zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu dla 
”oszczególnych terenów;  

 

2) minimalną szero—o`ć frontu dziaJ—i zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu dla 
”oszczególnych terenówŁ Minimalne– szero—o`ci 
frontu nie stosu–e się w przypadku, w —tórym 
–e– zastosowanie uniemowliwiJoby wydzielenie 

dziaJ—i o powierzchni zgodnej z ustaleniami 

planu;  

 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe—, za wy–ąt—iem 
dziaJe— narownych, w stosunku do pasa 

drogowego drogi, z —tóre– są obsJugiwane od 
75º do 9ŃºŁ  

 

RozdziaJ 5 

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej  

 

§ 12. Ustala się ”rowadzenie nowo 
projektowanych sieci infrastruktury technicznej jako 

”odziemne– za wy–ąt—iem ”rzyJączy tymczasowychŁ  
 

§ 13. Ustala się ”rzebudowę istnie–ących 
napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie 

kablowe podziemne.  

 

§ 14. ńŁ Ustala się budowę sieci i obie—tów 
infrastru—tury techniczne– na terenach gminnych dróg 
publicznych w ich liniach rozgranicza–ących lub 
terenach zieleni oznaczonych symbolem Z.  

 

2Ł Jeweli w wyni—u zastosowanych rozwiązaL 
technicznych nie mowna zlo—alizować sieci i obie—tów 
infrastruktury technicznej na terenach wymienionych 

w ust. 1 lub ich lokalizacja jest sprzeczna z przepisami 

odrębnymi do”uszcza się ich sytuowanie na 
”ozostaJych terenachŁ  

 

§ 15. Ustala się na terenach PłU oraz 

Z do”uszczenie budowy obie—tów związanych 
z infrastru—turą techniczną na dziaJ—ach o powierzchni 

do 100 m2 i sytuowanie ich ta—, aby byJy dostę”ne 
z drogi publicznej.  

 

§ 16. Śla infrastru—tury techniczne– ustala się:  
 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  
 

a) zaopatrzenie z projektowanej magistrali DN300 

”odJączone– do magistrali ŚN 5ŃŃ zna–du–ące– 
się się ”oza ”lanem w re–onie ulŁ MiJociLs—ie– 
w Rzeszowie oraz zaopatrzenie z projektowanej 

magistrali ŚN3ŃŃ ”odJączone– do magistrali 
DN 8ŃŃ zna–du–ące– się poza planem w rejonie 

ulŁ Rzemie`lnicze– w Rzeszowie,  
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b) roz”rowadzenie za ”omocą ”ro–e—towane– sieci 
wodociągowe–,  

 

c) dopuszczenie zaopatrzenia z indywidualnych 

u–ęć wody zlo—alizowanych ”oza terenem 
GZWP oznaczonym na rysunku planu,  

 

d) dopuszczenie zaopatrzenia z indywidualnych 

u–ęć wody do celów zao”atrzenia w wodę 
ludno`ci lub ”rodu—c–i wywno`ci 
zlokalizowanych na terenie GZWP oznaczonym 

na rysunku planu, z uwzględnieniem 
§ 7 uchwaJy;  

 

2) w za—resie od”rowadzania `cie—ów bytowych 
i ”rzemysJowych:  

 

a) od”rowadzanie ”ro–e—towanymi gJównymi 
ciągami ŚN2ŃŃ ｦ DN400 do projektowanego 

grawitacyjno-tJocznego —ole—tora zbiorczego 
DN800,  

 

b) od”rowadzenie do oczyszczalni `cie—ów 
w Rzeszowie,  

 

c) oczyszczanie `cie—ów technologicznych 
z zanieczyszczeL ”rzemysJowych;  

 

3) w za—resie od”rowadzania wód o”adowych:  
 

a) odprowadzanie do rzeki Czarnej poprzez 

zbiorni— retency–ny zna–du–ący się na 
terenie K1,  

 

b) budowę systemu —analizac–i deszczowe– 
o przekrojach od DN300 do DN2000,  

 

c) odprowadzanie z powierzchni dróg, ”laców 
oraz ”owierzchni dachów do —analizac–i 
deszczowej,  

 

d) dopuszczenie odprowadzania z powierzchni 

dróg, ”laców oraz ”owierzchni dachów do 
zbiorni—ów od”arowu–ących zlo—alizowanych 
w granicy wJasne– terenu,  

 

e) odprowadzanie z powierzchni nieutwardzonych 

powierzchniowo do gruntu;  

 

4) w zakresie gospodarki odpadami:  

 

a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym 

systemem gospodarki odpadami,  

 

b) stosowanie urządzeL umowliwia–ących 
segregac–ę od”adów,  

 

c) gromadzenie od”adów ”owsta–ących w wyniku 

”rowadzone– dziaJalno`ci ”rodu—cy–no-

usJugowe– w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowis—u i terenom sąsiednim,  

 

5) s—Jadowanie na s—Jadowis—u od”adów 
komunalnych;  

 

a) zaopatrzenie z istnie–ące– stac–i redu—cy–no-

”omiarowe– I° zna–du–ące– się w rejonie 

ul. Strzywows—ie– w Rzeszowie ”o”rzez sieć 
`redniego ci`nienia ŚNń5Ń,  

 

b) dopuszczenie zaopatrzenia z istnie–ącego 
gazociągu wyso—o”ręwnego ŚN4ŃŃ,  

 

c) roz”rowadzanie ”ro–e—towaną siecią 
`rednio”ręwną;  

 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię ele—tryczną:  
 

a) rozprowadzanie za ”omocą ”ro–e—towanych 
sieci SN 15 kV i nN,  

 

b) zaopatrzenie z projektowanej sieci 110kV 

do”rowadzone– do GJównego Pun—tu Zasilania 
zna–du–ącego na terenie śń,  

 

c) budowę stac–i redu—cy–ne– ńńŃ—Vłń5—V 
w obrębie terenu śń,  

 

d) budowę stac–i transformatorowych SN/nN na 

terenach PłU na wydzielonych dziaJ—ach 
z dostę”em do drogi ”ubliczne– o minimalnej 

powierzchni 20 m2 dla stac–i sJu”owych i 30 m2 

dla stac–i wnętrzowych;  
 

7) w za—resie dostarczania cie”Ja:  
 

a) dopuszczenie zaopatrzenie z projektowanej sieci 

cie”Jownicze– wyso—o”arametrowe– ŚN25Ń ｦ 

ŚN3ŃŃ ”odJączone– do istnie–ące– magistrali 
cie”Jownicze– zna–du–ące– się na terenie 
Rzeszowa w ulŁ ObroLców Poczty GdaLs—ie–,  

 

b) dopuszczenie zaopatrzenia z indywidualnych 

uródeJ dostarczania cie”Ja;  

 

8) w zakresie telekomunikacji dopuszczenie 

budowy stac–i bazowych telefonii —omór—owe–Ł  
 

RozdziaJ 6 

Zasady budowy systemów komunikacji  
 

§ 17. Ja—o ”odstawową sieć —omuni—ac–i 
drogowe– ustala się nastę”u–ące tereny dróg 
publicznych, wyznaczone liniami rozgranicza–ącymi 
i oznaczone nastę”u–ącymi symbolami ”rzeznaczenia:  
 

1) KDGP ｦ drogę ”ubliczną —lasy GP;  
 

2) KDG ｦ drogę ”ubliczną —lasy G;  
 

3) KDZ ｦ drogę ”ubliczną —lasy Z;  
 

4) KDL ｦ drogi publiczne klasy L;  

 

5) KDD ｦ drogi publiczne klasy D.  

 

§ 18. Ustala się ”owiązanie u—Jadu 
komunikacyjnego z u—Jadem zewnętrznym ｦ drogą 
—ra–ową nr 4 ｦ poprzez projektowane drogi KDGP1 

oraz KDG1.  

 

§ 19. Śla terenów wymienionych w § ń7 
uchwaJy ustŁ ń ustala się:  
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1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwyt—owania terenów za wy–ąt—iem 
tymczasowego wy—orzystywania terenów do 
produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub 

zagospodarowania w formie terenów zieleni;  
 

2) zagospodarowanie terenu biologicznie czynnego 

drogi w ”ostaci ”asów zieleni;  
 

3) dopuszczenie budowy infrastruktury 

technicznej.  

 

§ 20. ńŁ Ustala się mowliwo`ć wydzielania dróg 
wewnętrznych, do–azdów, ciągów ”ieszo-jezdnych 

nieoznaczonych na rysunku planu, na terenach P/U 

i Z.  

 

2. Drogi, dojazdy i ciągi, o —tórych mowa 
w ust. 1 nie mogą być węwsze niw ńŃ,Ń m w liniach 

rozgranicza–ącychŁ  
 

3Ł Śla dróg, do–azdów i ciągów, o —tórych 
mowa w ust. 1 ustala się odlegJo`ć nie”rze—raczalne– 
linii zabudowy na 5,Ń m od linii rozgranicza–ące–Ł  

 

§ 21. ńŁ Ustala się do”uszczenie lo—alizac–i 
szla—ów i `ciewe— rowerowych zgodnie z przepisami 

odrębnymiŁ  
 

2Ł Śla `ciewe— rowerowych ustala się 
stosowanie nawierzchni bitumicznych lub innych 

gJad—ichŁ  
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Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania  

 

§ 22. ńŁ Śla terenów PłUń, PłU2, PłU3, P/U4, 

P/U5, P/U6, P/U7, P/U8, P/U9, P/U10, P/U11, P/U12, 

PłUń3, PłUń4, PłUń5, PłUń6 ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ obie—ty ”rodu—cy–ne, s—Jadów 
i magazynów oraz zabudowa usJugowa;  

 

2) do”uszczenie budowy urządzeL —omuni—ac–i, 
dróg wewnętrznych, `ciewe— rowerowych, 

infrastruktury technicznej;  

 

3) do”uszczenie budowy obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2ŃŃŃ m2;  

 

4) stosowanie dostę”nych rozwiązaL 
technicznych i technologicznych eliminu–ących 
sz—odliwe oddziaJywanie inwestyc–i ”oza 
terenem wJasnym;  

 

5) nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy:  

 

a) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy 
na 0,8,  

 

b) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,  

 

c) wyso—o`ć zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów 
i magazynów do 2Ń,Ń m,  

 

 

d) wyso—o`ć zabudowy usJugowe– do ń2,Ń m,  
 

e) wyso—o`ć budowli wolno sto–ących lub 
elementów zabudowy, będących ”un—towymi 
instalac–ami ”rzemysJowymi lub urządzeniami 
technicznymi do 65,0 m,  

 

f) ”owierzchnię ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów usJugowych i biurowych 

usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg ”ublicznych na minimum 3Ń% 
powierzchni elewacji,  

 

g) wyso—o`ć ogrodzeL do 2,Ń m,  
 

h) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu ”oJaci 
do 2Ńº,  

 

i) zakaz stosowania w ogrodzeniach 

”refabry—atów betonowych;  

 

6) utrzymanie istnie–ących i budowę nowych 
obie—tów infrastru—tury techniczne– związane– 
z obsJugą terenu;  

 

7) obsJugę —omuni—acy–ną:  
 

a) terenu P/U1 z drogi KDL1,  

 

b) terenu P/U2 z drogi KDL1 i KDL2,  

 

c) terenu P/U3, P/U8 z drogi KDL2,  

 

d) terenów PłU4, z drogi KDL3 i KDL4,  

 

e) terenu P/U5 z drogi KDL3 i KDL4 oraz drogi 

serwisowej zlokalizowanej w pasie drogi 

KDGP1,  

 

f) terenu P/U6 z drogi KDL4 i KDL5 oraz drogi 

serwisowej zlokalizowanej w pasie drogi 

KDGP1,  

 

g) terenu P/U7 z drogi KDL5 oraz drogi 

serwisowej zlokalizowanej w pasie drogi 

KDGP1,  

 

h) terenu P/U9, P/U10 z drogi serwisowej 

zlokalizowanej w pasie drogi KDGP1,  

 

i) terenu P/U11 z drogi KDD1,  

 

j) terenu P/U12, P/U13 z drogi KDL7,  

 

k) terenu P/U14 z drogi KDL7 i KDL8 oraz drogi 

serwisowej zlokalizowanej w pasie drogi 

KDGP1,  

 

l) terenu P/U15, P/U16 z drogi KDL8 oraz drogi 

serwisowej zlokalizowanej w pasie drogi 

KDGP1,  

 

m) do”uszczenie obsJugi —omuni—acy–ne– z dróg 
”ublicznych o—re`lonych w lit. a do lit. l za 

”o`rednictwem dróg wewnętrznych;  
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8) liczbę mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
osobowych, wyliczonych wedJug 
nastę”u–ących ws—auni—ów:  

 

a) minimum 1 miejsce na 60 m2 powierzchni 

uwyt—owe– budyn—ów ”rodu—cy–nych,  
 

b) minimum 1 miejsce na 200 m2 powierzchni 

uwyt—owe– s—Jadów i magazynów,  
 

c) minimum 1 miejsce na 30 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug handlu artŁ s”owywczymi,  
 

d) minimum 1 miejsce na 60 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug handlu artŁ ”rzemysJowymi,  
 

e) minimum 1 miejsce na 5 miejsc 

konsumpcyjnych w obie—tach usJug 
gastronomii,  

 

f) minimum 1 miejsce na 100 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug innych;  
 

9) do”uszczenie budowy garawy ”odziemnych do 
3 kondygnacji podziemnych 

i wielo”oziomowych garawy nadziemnych 
o parametrach i ws—auni—ach —sztaJtowania 
zabudowy usJugowe– i zagospodarowania 

terenu o—re`lonych w niniejszym paragrafie.  

 

2Ł Śla terenów PłU3, PłU4, PłU5, PłU6, PłU7, 
P/U8, P/U11, P/U12, P/U13, P/U14, P/U15, P/U16 

ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
zagospodarowania terenu:  

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu na:  

 

- ńŃ,Ń m od dróg —lasy GP, G i Z,  

 

- 6,Ń m od dróg —lasy L i D,  

 

2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– na 
minimum 20 %;  

 

3) zastosowanie w ramach powierzchni 

biologicznie czynnej wszystkich warstw 

ro`linno`ci;  
 

4) minimalną ”owierzchnię dziaJ—i budowlane– na 
5000 m2;  

 

5) minimalną szero—o`ć frontu dziaJ—i na 3Ń,Ń mŁ  
 

3Ł Śla terenów PłUń, PłU2, PłU9, PłUńŃ ustala 
się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
zagospodarowania terenu:  

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu na:  

 

- ńŃ,Ń m od dróg —lasy GP, G i Z,  

 

- 6,Ń m od dróg —lasy L i D;  

 

 

2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– na 
minimum 20 %;  

 

3) zastosowanie w ramach powierzchni 

biologicznie czynnej wszystkich warstw 

ro`linno`ci;  
 

4) minimalną ”owierzchnię dziaJ—i budowlane– na 
5000 m2;  

 

5) minimalną szero—o`ć frontu dziaJ—i na:  
 

- 5Ń,Ń m dla terenów PłUń, PłU2,  
 

- 3Ń,Ń m dla terenów PłU9, PłUńŃ;  
 

6) ”rzeznaczenie terenów ”omiędzy linią 
zabudowy, a linią rozgranicza–ącą drogi ”od 
zieleL, w ramach —tóre– do”uszcza się 
lo—alizac–ę:  

 

- sieci i urządzeL uzbro–enia terenu,  
 

- utwardzonych ciągów ”ieszych i rowerowych,  

 

- ”oJączeL —omuni—acy–nych dróg wewnętrznych 
z drogami ”ublicznymi oraz z–azdów z dróg,  

 

- miejsc postojowych, z zachowaniem 

ma—symalnego ws”óJczynni—a stosun—u 
powierzchni miejsc postojowych do 

”owierzchni terenu zieleni wynoszącego Ń,2Ł  
 

§ 23. Śla terenu Zń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ tereny zieleni;  

 

2) do”uszczenie lo—alizac–i urządzeL —omuni—ac–i, 
dróg wewnętrznych, `ciewe— rowerowych, 
infrastruktury technicznej;  

 

3) budowę linii —ablowe– wyso—iego na”ięcia 
110 kV;  

 

4) za—az budowy no`ni—ów re—lamowych;  
 

5) za—az budowy ogrodzeL;  
 

6) do”uszczenie lo—alizowania ”oJączeL 
—omuni—acy–nych dróg ”ublicznych i dróg 
wewnętrznych oraz z–azdów z drógŁ  
 

§ 24. ńŁ Śla terenu KŚGPń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ droga publiczna klasy GP;  

 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących na 
50,0 m, 60,0 m oraz 64,0 m zgodnie 

z rysunkiem planu;  

 

3) drogę dwu–ezdniową;  
 

4) wy”osawenie w chodnik z —awde– strony;  
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5) budowę urządzeL i rozwiązaL technicznych 
minimalizu–ących oddziaJywanie ”oza granicami 
wJasnymi;  

 

6) budowę dróg serwisowych w pasie drogowym, 

za—oLczonych ”lacami manewrowymi 
o wymiarach 20x20 m zgodnie z rysunkiem 

planu;  

 

7) s—rzywowania z drogami KDG1, KDL6;  

 

8) ”rze–azd drogowy nad drogą S-ń9, zna–du–ący 
się ”oza ”lanem, bez mowliwo`ci ”odJączenia 
do drogi S-19.  

 

2Ł Śla terenu oznaczonego KŚGPń o—re`la się 
nastę”u–ące warun—i ”owiązania z u—Jadem 
zewnętrznym:  

 

1) s—rzywowanie z drogą —ra–ową nr 4 zna–du–ące 
się ”oza ”lanemŁ  
 

§ 25. ńŁ Śla terenu KŚGń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ droga publiczna klasy G;  

 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących na 
40,0 m;  

 

3) drogę dwu–ezdniową;  
 

4) s—rzywowanie z drogą KŚGPń;  
 

5) wy”osawenie w chodnik z —awde– strony;  
 

6) budowę urządzeL i rozwiązaL technicznych 
minimalizu–ących oddziaJywanie ”oza granicami 
wJasnymiŁ  
 

2Ł Śla terenu KŚGń o—re`la się nastę”u–ące 
warun—i ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym:  
 

1) s—rzywowanie z drogą KŚZń zna–du–ące się ”oza 
planem;  

 

2) s—rzywowanie z drogą —ra–ową nr 4 zna–du–ące 
się ”oza ”lanemŁ  
 

§ 26. ńŁ Śla terenu KŚZń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ droga publiczna klasy Z;  

 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących na 
25,0 m z lokalnymi poszerzeniem do 30,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu;  

 

3) drogę dwu–ezdniową;  
 

4) s—rzywowania z drogami KDL2, KDL4, KDL5;  

 

5) ”rze–azd drogowy nad drogą S-ń9, zna–du–ący 
się ”oza ”lanem, bez mowliwo`ci ”odJączenia 
do drogi S-19;  

 

6) wy”osawenie w chodnik z —awde– stronyŁ  
 

2Ł Śla terenu KŚZń o—re`la się nastę”u–ące 
warun—i ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym:  
 

1) s—rzywowanie z drogą KŚGń zna–du–ące się ”oza 
planem.  

 

§ 27. ńŁ Śla terenów KŚLń, KŚL2, KŚL3, 
KDL4, KDL5, KDL6, KDL7, KDL8, KDL9 ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ droga publiczna klasy L;  

 

2) drogę –edno–ezdniową;  
 

3) szero—o`ć –ezdni na minimum 7,Ń m;  
 

4) wy”osawenie w chodnik z —awde– strony;  
 

5) dopuszczenie budowy miejsc postojowych;  

 

2. Dla terenu KDL1, KDL3, KDL4, KDL5, KDL8, 

KDL9 szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących na 
20,0 m.  

 

3Ł Śla terenu KŚL2, KŚL7 ustala się szero—o`ć 
na 20,0 m z lokalnymi poszerzeniami 

zwymiarowanymi na rysunku planu.  

 

4Ł Śla terenu KŚL6 ustala się szero—o`ć 
w liniach rozgranicza–ących na 4Ń,Ń mŁ  

 

5. Ustala się:  
 

1) dla drogi KŚL2 s—rzywowanie z drogą KŚZń;  
 

2) dla drogi KŚL3 s—rzywowanie z drogą KŚL4;  
 

3) dla drogi KŚL4 s—rzywowanie z drogą KŚZń, 
KŚL3 oraz ”odJączenie do drogi serwisowe– 
zlokalizowanej w pasie drogi KDGP1;  

 

4) dla drogi KŚL5 s—rzywowanie z drogą KŚZń 
oraz ”odJączenie do drogi serwisowe– 
zlokalizowanej w pasie drogi KDGP1;  

 

5) dla drogi KŚL6 s—rzywowanie z drogą KŚGPń, 
KDL7, KDD1,  

 

6) dla drogi KŚL7 s—rzywowanie z drogą KŚL6, 
KŚŚń oraz ”odJączenie do drogi serwisowe– 
zlokalizowanej w pasie drogi KDGP1;  

 

7) dla drogi KŚL8 ”odJączenie do drogi serwisowe– 
zlokalizowanej w pasie drogi KDGP1;  

 

8) dla drogi KŚL9 ”odJączenie do drogi serwisowe– 
zlokalizowanej w pasie drogi KDGP1.  

 

6Ł O—re`la się nastę”u–ące warun—i ”owiązania 
z u—Jadem zewnętrznym:  
 

1) dla drogi KŚLń, s—rzywowanie z drogą KŚGń 
zna–du–ące się ”oza ”lanem;  

 

2) dla drogi KŚLń, KŚL2, KŚL3 s—rzywowanie 
z drogą serwisową drogi S-ń9 zna–du–ące się 
poza planem;  
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3) dla drogi KŚL3 s—rzywowanie z drogą 
serwisową drogi S-19 znajdu–ące się ”oza 
planem.  

 

§ 28. Śla terenu KŚŚń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ droga publiczna klasy D;  

 

2) szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących na 
15,0 m;  

 

3) szero—o`ć –ezdni na minimum 6,Ń m;  
 

4) ustala się s—rzywowanie z drogą KŚL6;  
 

5) wy”osawenie w chodnik;  

 

6) dopuszczenie budowy miejsc postojowych.  

 

§ 29. Śla terenu KŚń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ tereny komunikacji;  

 

2) do”uszczenie budowy urządzeL —omuni—ac–i, 
dróg wewnętrznych, `ciewe— rowerowych, 
infrastruktury technicznej;  

 

3) do”uszczenie budowy ”ar—ingów oraz garawy 
nadziemnych o parametrach i ws—auni—ach 
—sztaJtowania zabudowy o—re`lonych w § 22 
pkt 5.  

 

§ 30. Śla terenu śń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ teren infrastruktury 

elektroenergetycznej;  

 

2) lo—alizac–ę gJównego ”unktu zasilania - stacji 

redu—cy–ne– ńńŃłń5 —V oraz innych urządzeL 
elektroenergetycznych;  

 

3) obsJugę —omuni—acy–ną ”o”rzez z–azd z drogi 

KDD1;  

 

4) do”uszczenie zabudowy związane– 
z infrastru—turą techniczną ele—troenergetyczną 
o nastę”u–ących ”arametrach i ws—auni—ach 
—sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

 

a) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy 
na 0,1,  

 

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,  

 

c) wyso—o`ć zabudowy do ń2,Ń m,  
 

d) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu ”oJaci 
do 3Ńº,  

 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy na 6,0 m od 

drogi klasy D,  

 

f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– na 
minimum 20 %.  

 

§ 31. Śla terenu Kń ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ teren infrastruktury technicznej 

kanalizacyjnej;  

 

2) budowę zbiorni—a retencyjnego;  

 

3) obsJugę —omuni—acy–ną ”o”rzez z–azd z drogi 

KDL7;  

 

4) do”uszczenie zabudowy związane– 
z infrastru—turą techniczną —analizacy–ną 
o nastę”u–ących ”arametrach i ws—auni—ach 
—sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

 

a) maksymalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy 
na 0,1,  

 

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,  

 

c) wyso—o`ć zabudowy do ń2,Ń m,  
 

d) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu ”oJaci 
do 3Ńº,  

 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy na 6,0 m od 

drogi klasy D,  

 

f) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej na 

minimum 20 %.  

 

§ 32. ńŁ Śla terenów Wń, W2, W3 ustala się:  
 

1) przeznaczenie ｦ teren infrastruktury technicznej 

wodociągowe–;  
 

2) utrzymanie istnie–ącego u–ęcia wody;  
 

3) za—az lo—alizac–i –a—ich—olwie— urządzeL 
i obie—tów niezwiązanych z e—s”loatac–ą u–ęcia 
wody;  

 

4) obsJugę —omuni—acy–ną ”o”rzez z–azdy:  
 

a) dla terenu W1 z drogi KDL3,  

 

b) dla terenu W2 z drogi KDZ1,  

 

c) dla terenu W3 z drogi KDL2.  

 

2Ł W granicach wJasnych terenów 
wymienionych w ust. 1 zawiera się bez”o`rednia 
strefa ochronna u–ęcia wody, dla —tóre– ma–ą 
zastosowanie ”rze”isy odrębne, oraz dla —tóre– ustala 
się ochronę ”o”rzez:  
 

1) od”rowadzanie wód o”adowych w s”osób 
uniemowliwia–ący ”rzedostawanie się ich do 
urządzeL sJuwących do ”oboru wody;  

 

2) zagos”odarowanie terenu zieleniąŁ  
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Przepisy koLcowe  
 

§ 33. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

”oszczególnych terenów zgodnie z o—re`lonym 
w ”lanie ”rzeznaczeniem, mowna –e tymczasowo 
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uwyt—ować w s”osób dotychczasowy lub uwyt—ować 
do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, 

w formie terenów zieleni, z zakazem utrwalania ich 

tymczasowego uwyt—owania oraz lo—alizac–i obie—tów 
budowlanych związanych z tymczasowym 

uwyt—owaniemŁ  
 

§ 34. Ustala się staw—ę ”rocentową, 
wyni—a–ącą ze wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wyniku uchwalenia planu miejscowego:  

 

1) dla terenów oznaczonych symbolami PłU 
w wyso—o`ci 5 %;  

 

2) dla terenów oznaczonych symbolami Z, KŚGP, 
KDG, KDZ, KDL, KDD, KD, E, K, W 

w wyso—o`ci Ń,ń %Ł  
 

§ 35. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy _wilczaŁ  

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Krzysztof Ciszewski 
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