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UCHWA A Nr VIIł73łńń
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2011 terenu w Ociece
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Śz. U.
Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z ”ó nie–szymi zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”ó nie–szymi
zmianami)
oraz
”o
stwierdzeniu
zgodno ci
z ustaleniami Studium uwarun—owa
i kierun—ów
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ostrów
uchwalonego uchwa ą Nr XVIII/85/2000 Rady Gminy
Ostrów z dnia 19 kwietnia 2000r. z ”ó nie–szymi
zmianami, Rada Gminy w Ostrowie postanawia,
co następuje:
Rozdzia I
Prze”isy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2011 terenu
w Ociece, zwany dalej planem.

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem
Pś, ”o za—o czeniu e—s”loatac–i —ruszywa, w ramach
re—ultywac–i,
wyznacza
się
tereny
o ró nym
przeznaczeniu,
oznaczone
na
rysunku
planu
symbolami:
1)

[WSR]
teren wód ”owierzchniowych
ródlądowych staw lub stawy hodowlane;

2)

[R]

3)

[KDW]

4)

[WR]

2)

za ączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji
zapisanych
w planie
inwestycji
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre
nale ą do zada
w asnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. W granicach ”lanu wyznacza się tereny
o ró nym ”rzeznaczeniu, oznaczone na rysun—u ”lanu
symbolami:
1)

PE
teren
eksploatacji
o ”owierzchni o—o o 21,50 ha;

kruszywa,

2)

RM - tereny zabudowy zagrodowej, o ączne–
”owierzchni o—o o 1,17 ha;

3)

MT
teren zabudowy rekreacji indywidualnej,
o powierzchni o—o o 0,58 ha;

4)

KDW tereny dróg wewnętrznych, o ączne–
”owierzchni o—o o 0,17 ha.

teren rowu.

1)

uwzględnienie
”o o enia
w MieleckoKolbuszowsko-G ogows—im
Obszarze
Chronionego Kra–obrazu, fun—c–onu–ącym na
mocy roz”orządzenia Nr 79 Wo–ewody
Podkarpackiego z dnia 31 ”a dzierni—a 2005 r.
w sprawie
Mielecko-KolbuszowskoG ogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 138 z dnia
7 listopada 2005 r. poz. 2105 z ”ó n. zm.),
zgodnie z ustaleniami ”lanu dla ”oszczególnych
terenów o o—re lonym ”rzeznaczeniu;

2)

za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć, dla —tórych
”rze”rowadzona ”rocedura oddzia ywania na
rodowis—o wy—aza a znaczący negatywny
w” yw na ”rzyrodę chronionego —ra–obrazu.

§ 2. Za ączni—ami do ninie–sze– uchwa y są:
za ączni— nr 1 - rysunek planu, wykonany na
mapie w s—ali 1:1000, stanowiący integralną
czę ć uchwa y i obowiązu–ący w zakresie
o—re lonym legendą;

teren drogi wewnętrzne–;

§ 4. Przy zagos”odarowaniu terenów ob–ętych
”lanem obowiązu–e:

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—o o
23,42 ha, ”o o ony ”o ”ó nocne– stronie drogi
powiatowej relacji Ocieka - Kamionka, przy granicy
administracyjnej z mie–scowo cią Zd ary, w granicach
oznaczonych na rysunku planu.

1)

tereny rolne bez prawa zabudowy;

§ 5. Na terenach ob–ętych ”lanem do”uszcza
się budowę linii, obie—tów i urządze infrastru—tury
techniczne–, ”od warun—iem, e nie wykluczy to
mo liwo ci zagos”odarowania tych terenów zgodnie
z ”ozosta ymi ustaleniami ”lanu.
Rozdzia II
Prze”isy szczegó owe
§ 6. 1. Dla terenu eksploatacji kruszywa,
oznaczonego symbolem Pś obowiązu–ą nastę”u–ące
zasady zagospodarowania:
1)

nale y wyznaczyć filary ochronne, na ca e–
g ębo—o ci z o a, o minimalne– szero—o ci
”asów ochronnych oznaczonych na rysun—u
planu;

2)

w filarach ochronnych za—azu–e się e—s”loatac–i
z o a;
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nale y uwzględnić istnie–ący system meliorac–i
wodnych ”o”rzez wy ączenie terenu PE
z obszarów
zmeliorowanych,
w s”osób
za”ewnia–ący zachowanie ciąg o ci istnie–ącego
systemu poza tym terenem lub poza granicami
planu;
masy ziemne przemieszczane w związ—u
z wydobywaniem —o”aliny ze z o a, nale y
zagos”odarować tymczasowo na terenie PE lub
na terenach MT, RM1 i RM2 - do czasu
”rowadzenia e—s”loatac–i s— adować w postaci
ha d, a docelowo zagos”odarować na terenie
stawu [WSR], w ramach rekultywacji terenu;

5)

do”uszcza
się
lo—alizac–ę
obie—tów
tymczasowych za”lecza za— adu górniczego;

6)

dostę”no ć —omuni—acy–na terenu z drogi
powiatowej relacji Ocieka - Kamionka poprzez
drogi wewnętrzne ”oza granicami ”lanu;

7)

zaopatrzenie w energię ele—tryczną z linii
ele—troenergetycznych
nis—iego
na”ięcia
”rzebiega–ących ”oza ”lanem ”o”rzez ”rzy ącze
indywidualne lub z linii 15—V ”rzebiega–ące–
”rzez teren ob–ęty ”lanem, ”o”rzez linię
ele—troenergetyczną
nis—iego
na”ięcia,
”rowadzoną
w granicach
terenu
PE,
w dostosowaniu do zagospodarowania terenu
eksploatacji;

8)

do”uszcza
się
transformatorowej;

lo—alizac–ę

stac–i

9)

gromadzenie i usuwanie od”adów na zasadach
obowiązu–ących
w gminie,
zgodnie
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami
odrębnymi,
w dostosowaniu
do
rodzaju
”rowadzone– dzia alno ci.

2. Ustala się rolniczy —ierune— re—ultywacji
terenu PE i ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie
terenu ”o za—o czeniu e—s”loatac–i —ruszywa:
1)

2)

3)

4)

teren oznaczony symbolem [WSR] nale y
zagos”odarować
–a—o
staw
lub
stawy
w gospodarstwie rolnym lub hodowlanym, na
—tórym do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów
związanych z fun—c–ą agroturystyczną, ta—ich
jak pomosty rekreacyjne i keje;
tereny oznaczone symbolami [R1], [R2] i [R3]
nale y zagos”odarować –a—o tereny rolne bez
”rawa
zabudowy,
stanowiące
obudowę
biologiczną stawów z dopuszczeniem realizacji
drogi wewnętrzne– s u ące– obs udze terenów
rolnych, w tym stawów, o szero—o ci nie
wię—sze– ni 3,0 m;
teren oznaczony symbolem [KŚW] nale y
zagos”odarować –a—o drogę wewnętrzną
o szero—o ci 5,0 m, stanowiącą do–azd do
zabudowy zagrodowej;
teren oznaczony symbolem [WR] nale y
zagos”odarować –a—o fragment rowu, —tórym
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mo e być od”rowadzana woda ze stawu do
rzeki Tuszymki.

§ 7. Śla terenów zabudowy zagrodowe–
oznaczonych symbolami RM1 i RM2 obowiązu–ą
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania i warunki
zabudowy:
1)

—a dy z terenów nale y zagos”odarować –a—o
–edno siedlis—o zabudowy zagrodowe– (dzia —ę
budowlaną), w ramach gospodarstwa rolnego
lub hodowlanego;

2)

do”uszcza się wydzielenie dzia —i ”od stac–ę
transformatorową
o parametrach
dostosowanych do jej potrzeb technicznych;

3)

do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrzne–
o szero—o ci nie wię—sze– ni 5,0 m i przebiegu
wzd u
wschodnie– lub zachodnie– granicy
terenu, dla obs ugi terenów ”o o onych ”oza
”lanem od strony ”ó nocne–;

4)

ws—a ni— intensywno ci zabudowy
mnie–szy ni 0,05 i nie wię—szy ni 0,4;

5)

powierzchnia
zabudowy
do
powierzchni
—a dego z terenów - nie wię—sza ni 15%;

6)

udzia ”owierzchni terenu biologicznie czynnego
na dzia ce:

a)

dla terenu RM1 - nie mnie–szy ni 70%,

b)

dla terenu RM2

7)

budyn—i nale y lo—alizować z uwzględnieniem
nieprzekraczalnych
linii
zabudowy
wyznaczonych na rysunku planu;

8)

cechy budyn—ów miesz—alnych:

a)

wyso—o ć od ”oziomu terenu ”rzed g ównym
we– ciem do budynku do kalenicy dachu - nie
mnie–sza ni 6,0 m i nie wię—sza ni 9,0 m,

b)

ca —owita d ugo ć budyn—u - nie wię—sza ni
20,0 m,

c)

ca —owita szero—o ć budyn—u - nie wię—sza ni
18,0 m,

d)

dachy z —alenicą, o schemacie dwuspadowym,
czterospadowym lub wielospadowym,

e)

g ówne ”o acie dachowe o symetrycznych
spadkach i —ącie nachylenia
nie mniejszym
ni 35o i nie wię—szym ni 45o,

f)

dachy budyn—ów o ”o—ryciu dachów—ą lub
gontem
lub
materia ami
imitu–ącymi
wymienione materia y fa—turą i kolorem,

g)

zakazu–e
się
stosowania
na
dachach
i elewac–ach budyn—ów —olorów: niebies—iego,
fioletowego, ró owego i seledynowego;

nie

nie mnie–szy ni 50%;
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9)

cechy budyn—ów gara owych, gos”odarczych
i inwentarskich:

a)

wyso—o ć od ”oziomu terenu ”rzed g ównym
we– ciem do budyn—u do —alenicy dachu - nie
wię—sza ni 9,0 m,

b)

ca —owita d ugo ć
ni 25,0 m,

c)

ca —owita szero—o ć
ni 15,0 m,

d)

dachy z —alenicą, o schemacie dwuspadowym,
czterospadowym lub wielospadowym,

budyn—u
budyn—u

nie

wię—sza

nie

wię—sza

e)

g ówne ”o acie dachowe o symetrycznych
spadkach i —ącie nachylenia
nie mniejszym
ni 25o i nie wię—szym ni 45o,

f)

dachy budyn—ów o ”o—ryciu dachów—ą lub
gontem
lub
materia ami
imitu–ącymi
wymienione materia y fa—turą i kolorem,

g)

za—azu–e
się
stosowania
na
dachach
i elewacjach budyn—ów —olorów: niebies—iego,
fioletowego, ró owego i seledynowego;

10)

dostę”no ć —omuni—acy–na terenów z drogi
powiatowej relacji Ocieka-Kamionka poprzez
drogi wewnętrzne w granicach planu (KDW2,
KDW3 i [KŚW]) oraz drogi wewnętrzne ”oza
planem;

11)

na ka dym terenie nale y za”ewnić nie mnie–
ni
2 mie–sce ”osto–owe dla samochodów
osobowych
i dodatkowo
dla
funkcji
agroturystyczne– nie mnie– ni 1 miejsce na
1 lo—al ”rzeznaczony do wyna–ęcia;

12)

zasady
obs ugi
terenów
infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w energię ele—tryczną z linii
ele—troenergetyczne– 15—V, ”rzebiega–ące ”rzez
teren planu lub z linii nis—iego na”ięcia ”oza
granicami ”lanu, ”o”rzez ”rzy ącz indywidualny
lub rozbudowę sieci o linię nis—iego na”ięcia;

b)

c)

d)

bezod” ywowych zbiorni—ów na nieczysto ci
cie— e lub ”rzydomowych oczyszczalni cie—ów,
e)

od”rowadzenie cie—ów związanych z chowem
lub
hodowlą
zwierząt,
zgodnie
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami,
w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej
dzia alno ci;

f)

od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych
indywidualne, na teren w asne– dzia —i,

g)

ogrzewanie budyn—ów indywidualne,

h)

sieci i ”rzy ącza nale y ”rowadzić –a—o
”odziemne,
wzd u
drogi
wewnętrzne–
”rzebiega–ące– ”o wschodnie– stronie terenu
[WSR],

i)

gromadzenie
i usuwanie
od”adów
z gospodarstw domowych zgodnie z zasadami
obowiązu–ącymi w gminie,

j)

gromadzenie i usuwanie od”adów związanych
z chowem lub hodowlą zwierząt zgodnie
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami,
w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej
dzia alno ci;

13)

Ustala się do”uszczalny ”oziom ha asu –a— dla
zabudowy zagrodowej.

§ 8.
Dla
terenu
zabudowy
rekreacji
indywidualne– oznaczonego symbolem MT obowiązu–ą
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania i warunki
zabudowy:
1)

zasady ”odzia u na dzia —i:

a)

do”uszcza się ”odzia terenu na nie więce– ni
4 dzia —i budowlane,

b)

”owierzchnia dzia —i - nie mnie–sza ni 0,1 ha,

c)

—ąt ”rowadzenia granic w stosunku do
zachodniej granicy terenu - 90o z toleranc–ą 5o,

d)

do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrzne–
o szero—o ci 5,0 m, dla obs ugi ”oszczególnych
dzia e—;

2)

ws—a ni— intensywno ci zabudowy na dzia ce nie mnie–szy ni 0,02 i nie wię—szy ni 0,2;

3)

”owierzchnia zabudowy
wię—sza ni 100,0 m2;

4)

udzia ”owierzchni terenu biologicznie czynnego
na dzia ce - nie mnie–szy ni 70%;

5)

nie do”uszcza się lo—alizac–i innych budyn—ów
ni budynki rekreacji indywidualnej;

6)

nie do”uszcza się lo—alizac–i więce–
4 budyn—ów na ca ym terenie MT;

7)

cechy budyn—ów:

w zakresie

zaopatrzenie
w gaz
z sieci
gazowej
”rzebiega–ące– wzd u drogi ”owiatowe– relac–i
Ocieka-Kamion—a,
zwane–
dale–
drogą
”owiatową, ”o”rzez ”rzy ącz indywidualny lub
rozbudowę sieci o gazociąg o rednicy nie
mnie–sze– ni ŚN25,
zaopatrzenie w wodę z u–ęcia indywidualnego
(studnia) lub z sieci ”rzebiega–ące– wzd u drogi
”owiatowe–, ”o”rzez ”rzy ącz indywidualny lub
rozbudowę sieci o wodociąg, o rednicy nie
mnie–sze– ni Ø80,
od”rowadzenie
cie—ów
bytowych
do
—analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– wzd u
drogi
powiatowe–
”o”rzez
”rzy ącz
indywidualny lub —ana , o rednicy nie mnie–sze–
ni Ø200 lub w systemie lokalnym - do
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sieci i ”rzy ącza nale y ”rowadzić –a—o
podziemne na terenie MT wzd u
drogi
wewnętrzne– KŚW2 lub wzd u zachodnie–
granicy terenu,

ca —owita szero—o ć i d ugo ć budyn—u - nie
wię—sza ni 15,0 m,

h)

gromadzenie i usuwanie od”adów
z zasadami obowiązu–ącymi w gminie;

dachy
o schemacie
dwuspadowym
czterospadowym z —alenicą,

11)

Ustala się do”uszczalny ”oziom ha asu –a— dla
terenów re—reacy–no-wypoczynkowych.

a)

wyso—o ć od ”oziomu terenu ”rzed g ównym
we– ciem do budyn—u do —alenicy dachu - nie
mnie–sza ni 6,0 m i nie wię—sza ni 8,5 m,

b)

c)

d)

e)

f)

8)

9)

zgodnie

lub

g ówne ”o acie dachowe o symetrycznych
spadkach i —ącie nachylenia
nie mniejszym
ni 35o i nie wię—szym ni 45o,
dachy budyn—ów o ”o—ryciu dachów—ą lub
gontem
lub
materia ami
imitu–ącymi
wymienione materia y fa—turą i kolorem,
za—azu–e
się
stosowania
na
dachach
i elewac–ach budyn—ów —olorów: niebies—iego,
fioletowego, ró owego i seledynowego;
dostę”no ć komunikacyjna terenu z drogi
powiatowej relacji Ocieka
Kamionka poprzez
drogę wewnętrzną ”oza ”lanem lub drogi
KDW2, [KDW];
na terenie —a de– dzia —i nale y za”ewnić nie
mnie– ni 2 mie–sce ”osto–owe dla samochodów
osobowych;

10)

zasady
obs ugi
terenów
infrastruktury technicznej:

a)

zaopatrzenie w energię ele—tryczną z linii
ele—troenergetyczne– 15—V, ”rzebiega–ące– ”rzez
teren planu lub z linii nis—iego na”ięcia ”oza
granicami
”lanu,
”o”rzez
”rzy ączenie
indywidualne lub rozbudowę sieci o linię
nis—iego na”ięcia,

b)
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w zakresie

zaopatrzenie
w gaz
z sieci
gazowej
”rzebiega–ące–
wzd u
drogi
”owiatowe–,
”o”rzez ”rzy ącz indywidualny lub rozbudowę
sieci o gazociąg o rednicy nie mnie–sze– ni
DN25,

c)

zaopatrzenie w wodę z u–ęcia indywidualnego
(studnia) lub z sieci ”rzebiega–ące– wzd u drogi
”owiatowe–, ”o”rzez ”rzy ącz indywidualny lub
rozbudowę sieci o wodociąg, o rednicy nie
mnie–sze– ni Ø80,

d)

od”rowadzenie
cie—ów
bytowych
do
—analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– wzd u
drogi
powiatowej
”o”rzez
”rzy ącz
indywidualny lub —ana , o rednicy nie mnie–sze–
ni Ø200,

e)

od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych
indywidualne, na teren w asne– dzia —i,

f)

ogrzewanie budyn—ów indywidualne,

§ 9.
Śla
terenu
drogi
wewnętrzne–,
oznaczonego
symbolem
KŚW1,
obowiązu–ą
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania:
1)

szero—o ć
10,0 m,

w liniach

2)

szero—o ć –ezdni

rozgranicza–ących

nie mnie–sza ni 3,5 m.

§ 10. Śla terenów dróg wewnętrznych
oznaczonych symbolami KDW2 i KŚW3, obowiązu–ą
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania:
1)

szero—o ć w liniach rozgranicza–ących

2)

szero—o ć –ezdni

6,0 m,

nie mnie–sza ni 3,5 m.

§ 11. Ustala się 30 % staw—ę s u ącą
naliczeniu –ednorazowych o” at z tytu u wzrostu
warto ci nieruchomo ci, dla wszyst—ich terenów
ob–ętych ”lanem.
Rozdzia III
Prze”isy ko cowe
§ 12. Traci moc uchwa a Nr XXXIX/243/2002
Rady Gminy w Ostrowie z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Nr
58/2001
w gminie
Ostrów,
o”ubli—owa
w Dzienniku
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 39
z dnia 17 lipca 2002 r., poz. 807, w czę ci dotyczące–
ustale dla terenu ob–ętego ninie–szym ”lanem.
§ 13. Traci moc uchwa a Nr X/78/2003 Rady
Gminy w Ostrowie z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
”rzestrzennego terenów zalesie w gminie Ostrów,
opublikowana w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa
Podkarpackiego Nr 88 z dnia 18 sierpnia 2003 r.,
poz. 1520, w czę ci dotyczące– ustale dla terenu
ob–ętego ninie–szym ”lanem.
§ 14. Wy—onanie uchwa y zleca się Wó–towi
Gminy Ostrów.
§ 15. Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie
14 dni od –e– og oszenia w Śzienni—u Urzędowym
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marian Pondo
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