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UCHWAIA Nr XXXVI/271/09 

 RADY GMINY CHMIELNIK  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 

terenu poJowonego w miejscowo`ci BJędowa TyczyLska - Kozielec 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591  

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

”ozŁ 7ń7 z ”óunie–szymi zmianami), po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun—owaL  
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Chmielni— uchwalonego uchwaJą Nr IIIł2ńł2ŃŃ2 Rady 
Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2002 r.  

z ”óunie–szymi zmianami, Rada Gminy Chmielnik 

uchwala, co nastę”u–e:  

RozdziaJ I 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego terenu  

o ”owierzchni o—oJo ń,83 ha, ”oJowonego  
w mie–scowo`ci BJędowa TyczyLs—a w ”rzysióJ—u 
Kozielec oraz w niewiel—ie– czę`ci na terenie 

mie–scowo`ci Wola RafaJows—a w gminie Chmielni—Ł  

§ 2. 1. źaJączni—iem Nr ń do ninie–sze– uchwaJy 
jest rysunek planu, wykonany na mapie w skali 

ń:ńŃŃŃ, stanowiący integralną czę`ć uchwaJyŁ  

2. Rysune— ”lanu obowiązu–e w za—resie 
zastosowanych oznaczeLŁ  

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

1)  P - teren zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów  
i magazynów, o ”owierzchni o—oJo ń,23 ha;  

2)  Z - tereny zieleni naturalne–, o Jączne– 
powierzchni o—oJo Ń,25 ha;  

3)  ZL - teren lasu, o ”owierzchni o—oJo Ń,27 ha;  

4)  WS - teren wód ”owierzchniowych 
`ródlądowych, o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń4 ha;  

5)  KW ｦ teren —omuni—ac–i wewnętrzne–,  
o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń4 haŁ  

2. Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się symbole,  

o —tórych mowa w ustŁ ń oraz § 5 ustŁ 2 ”—t ń, nalewy 
”rzez to rozumieć symbole zastosowane na zaJączni—u 
nr ń do uchwaJy (rysun—u ”lanu), od”owiada–ące 
terenom o o—re`lonym w uchwale ”rzeznaczeniu lub 
odpowiednich zasadach zagospodarowania.  

§ 4. źasady zagos”odarowania terenów  
w granicach planu:  

1)  ”rzy lo—alizowaniu i ”osadowieniu obie—tów 
nalewy uwzględnić wystę”owanie zJowonych lub 
s—om”li—owanych warun—ów geotechnicznych 
gruntu;  

2)  nalewy uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci 
lo—alizowanych obie—tów od tych sieci,  
a w ”rzy”ad—u wystę”u–ących —oliz–i, 
zachowanie warun—ów realizac–i inwestyc–i 
o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi lub 
”rzeJowenie sieci w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania terenu;  

3)  w granicach HywnieLs—o-GJounic—iego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu ustanowionego 

roz”orządzeniem Wo–ewody Pod—ar”ac—iego  
Nr 77łŃ5, z dnia 3ń ”audzierni—a 2ŃŃ5 rŁ  
w s”rawie HywnieLs—o-Gwounic—iego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń38, ”ozŁ 
2ńŃ3 z 2ŃŃ5 rŁ z ”Ł zmŁ), za—azu–e się:  

a)  wykonywania prac ziemnych trwale 

znie—sztaJca–ących rzeubę terenu, z wy–ąt—iem 
”rac związanych z bez”ieczeLstwem 
przeciwosuwiskowym,  

b)  do—onywania zmian stosun—ów wodnych, –eweli 
sJuwą innym celom niw ochrona ”rzyrody lub 
zrównowawone wy—orzystanie uwyt—ów rolnych 
i le`nych,  

c)  li—widowania zadrzewieL nadrzecznych, za 
wy–ąt—iem terenu ”rzeznaczonego ”od budowę 
mostu wraz z drogą wewnętrzną,  

d)  lo—alizowania ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o  
w rozumieniu obowiązu–ących ”rze”isów 
dotyczących ochrony `rodowis—a, za wy–ąt—iem 
”rzedsięwzięć, dla —tórych ”rze”rowadzona 
ocena oddziaJywania na `rodowis—o, wy—azaJa 
bra— nie—orzystnego w”Jywu na ”rzyrodę 
chronionego krajobrazu;  

4)  do”uszcza się lo—alizowanie sieci infrastru—tury 
techniczne–, —tóre nie są związane z obsJugą 
terenów ob–ętych ”lanem ”od warun—iem, we 
nie wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
tych terenów zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami 
planu.  
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RozdziaJ II 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 5. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem Pń ”rzeznacza się ”od zabudowę 
”rodu—cy–ną, s—Jady i magazynyŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu i warunki 

zabudowy:  

1)  w granicach terenu Pń wydziela się liniami 
”odziaJu wewnętrznego tereny zieleni 
urządzone– źP oraz tereny —omuni—ac–i 
wewnętrzne– KW:  

a)  linie ”odziaJu wewnętrznego oznaczone na 
rysun—u ”lanu mogą zostać ”rzesunięte o nie 
więce– niw 5,Ń m,  

b)  tereny ZP nalewy zagos”odarować –a—o zieleL 
towarzyszącą obie—tom budowlanym,  

c)  teren KW nalewy zagos”odarować –a—o do–azd 
do zabudowy, z dopuszczeniem lokalizacji 

miejsc postojowych;  

2)  do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i 
transformatorowej;  

3)  budyn—i nalewy lo—alizować ”oza terenami źP  
i KW oraz z uwzględnieniem nie”rze—raczalne– 
linii zabudowy;  

4)  w granicach terenu do”uszcza się wydzielenie 
nie więce– niw dwóch dziaJe— budowlanych:  

a)  linia ”odziaJu na dziaJ—i równolegJa lub 
”rosto”adJa do granicy z terenem Z1  

z toleranc–ą ńŃŃ;  

b)  ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,3Ń ha;  

5)  powierzchnia zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie wię—sza niw 35%;  

6)  udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mnie–szy niw 35% ”owierzchni dziaJ—i;  

7)  obsJuga w za—resie mie–sc ”osto–owych:  

a)  minimalny ws—auni— mie–sc ”osto–owych - 1 

stanowisko na 4 zatrudnionych oraz dodatkowo 

nie mnie– niw 5 mie–sc ”osto–owych,  

b)  mie–sca ”osto–owe nalewy lo—alizować ”oza 
terenem ZP;  

8)  cechy budyn—ów:  

a)  w przypadku realizacji jednego budynku 

wielofun—cy–nego, bryJa budyn—u 
rozczJon—owana, wyodrębnia–ąca czę`ć 
administracy–ną, ”rodu—cy–ną i magazynowo-

s—Jadową, w”isana w istnie–ące u—sztaJtowanie 
terenu,  

b)  wyso—o`ć budyn—u z fun—c–ą ”rodu—cy–ną  
i administracy–ną, nie wię—sza niw ń2,Ń m,  

c)  wyso—o`ć budyn—u magazynowych  
i s—Jadowych nie wię—sza niw ń2,Ń m;  

d)  ”rze—rycie bryJy gJówne– budyn—ów 
stro”odachem lub dachem o —ącie nachylenia 
”oJaci nie wię—szym niw 25Ń, a dla czę`ci 
administracy–ne– nie wię—szym niw 35ŃŁ  

3. Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 
”owiatowe– relac–i Wola RafaJows—a ｦ Chmielnik 

istnie–ącym z–azdem na teren KWń a nastę”nie ”rzez 
most na rzece RafaJów—a (teren WSń)Ł  

4. ObsJuga terenów w za—resie infrastru—tury 
technicznej, zasady rozbudowy sieci:  

1)  rozbudowa systemów infrastru—tury techniczne– 
w granicach terenów ob–ętych ”lanem na 
zasadzie indywidualnych ”rzyJączeL  
o parametrach dostosowanych do rodzaju  

i wiel—o`ci ”rowadzone– dziaJalno`ci;  

2)  sieci i ”rzyJącza infrastru—tury techniczne– mogą 
być ”rowadzone na caJym terenie Pń, lecz  
w s”osób nie ogranicza–ący mowliwo`ci 
lokalizowania zabudowy;  

3)  zao”atrzenie w energię ele—tryczną z sieci 
ele—troenergetyczne– nis—iego na”ięcia lub 
`redniego na”ięcia, w tym ze stac–i 
transformatorowej zlokalizowanej przy 

s—rzywowaniu dróg ”owiatowych w Woli 
RafaJows—ie–;  

4)  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej g80 

”rzebiega–ące– ”rzez teren Pń lub sieci 
”rzebiega–ące– wzdJuw drogi ”owiatowe–;  

5)  zao”atrzenie w wodę indywidualne, ze studni 

zlokalizowanej na terenie lub poza terenem 

ob–ętym ”lanem;  

6)  usJugi tele—omuni—acy–ne z istnie–ących sieci 
teletechnicznych zlo—alizowanych wzdJuw drogi 
powiatowej;  

7)  ogrzewanie budyn—ów gazowe, ele—tryczne lub 
inne nie w”Jywa–ące istotnie na ”ogorszenie 

stanu `rodowis—a;  

8)  od”rowadzenie `cie—ów bytowych do sieci 
—analizac–i sanitarne– Ø2ŃŃ ”rzebiega–ące– 
wzdJuw drogi ”owiatowe– relac–i Wola 
RafaJows—a ｦ Chmielnik;  

9)  od”rowadzenie `cie—ów ”rzemysJowych 
zgodnie z obowiązu–ącymi w tym za—resie 
przepisami, w dostosowaniu do rodzaju 

”rowadzone– dziaJalno`ci;  

10)  od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych 
z terenów Pń, —analizac–ą deszczową do rze—i 
RafaJów—a, z zastosowaniem ”rzewidzianych 
”rze”isami zabez”ieczeL ”rzed w”rowadzaniem 
zanieczyszczeL do wód oraz gruntów;  

11)  gromadzenie i uniesz—odliwianie od”adów 
związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią 
gos”odarczą zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami, gromadzenie ”ozostaJych 
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od”adów na terenie wJasne– dziaJ—i  
z okresowym wywozem na wysypisko.  

§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami źń i ź2, ”rzeznacza się ”od zieleL 
naturalnąŁ  

2. źasady zagos”odarowania terenów:  

1)  tereny nalewy ”ozostawić w dotychczasowym 
uwyt—owaniu –a—o zieleL tworzącą obudowę 
biologiczną rze—i RafaJówka oraz jako teren 

izolu–ący fun—c–ę le`ną od ”rzemysJowe–;  

2)  nie do”uszcza się lo—alizowania obie—tów  
i urządzeL budowlanych za wy–ąt—iem 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.  

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZL1 przeznacza się ”od lasŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  teren nalewy zagos”odarować –a—o u”rawy 
le`ne;  

2)  za—azu–e się lo—alizowania obie—tów i urządzeL 
budowlanych za wy–ąt—iem sieci infrastru—tury 
technicznej.  

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem WSń ”rzeznacza się ”od wody 
”owierzchniowe `ródlądoweŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  teren nalewy ”ozostawić w dotychczasowym 
uwyt—owaniu (rze—a);  

2)  do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ącego mostu 
lub budowę nowego, w granicach terenu KW, 
w celu s—omuni—owania terenu Pń z drogą 
”owiatowąŁ  

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KWń ”rzeznacza się ”od —omuni—ac–ę 
wewnętrznąŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  teren nalewy zagos”odarować –a—o drogę 
wewnętrzną lub ”lac, stanowiące do–azd do 
obie—tów ”rzemysJowych;  

2)  do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc 
postojowych.  

§ 10. Ustala się 2Ń % staw—ę sJuwącą 
naliczeniu –ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, dla wszyst—ich terenów ob–ętych 
planem.  

RozdziaJ III 

ZMIANA W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZśPISACH 

§ 11. 1. W uchwale Nr III/22/2002 Rady Gminy 

w Chmielniku z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego Nr ńłŃń terenów lasów i zalesieL na 
obszarze Gminy Chmielnik, zwanej dale– uchwaJą  
Nr III/22/2002, opublikowanej w Dz. Urz. 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 35 z dnia 
29ŁIVŁ2ŃŃ3 rŁ, w”rowadza się nastę”u–e zmiany:  

1)  w § 5 ustŁ ń:  

a)  ”—t 2 w czę`ci gJówne– otrzymu–e brzmienie:  

ｭ2)  tereny o Jączne– ”owierzchni o—oJo 566,77 ha, 

oznaczone na rysunku planu Nr 1 w skali 

ń:5ŃŃŃ symbolami źL ”rzeznacza się do 
zalesienia, w tym w —om”le—sach le`nych  
o symbolach:ｬ  

b)  pkt 2 lit.d) otrzymuje brzmienie:  

ｭd)  od BJ ń do BJ 28 o ”owierzchni o—oJo ńŃ2,38 haｬ; 

2)  zaJączni— nr ń do uchwaJy Nr IIIł22ł2ŃŃ2, traci 
moc w granicach obowiązywania zaJączni—a  
nr ń do ninie–sze– uchwaJy;  

3)  zaJączni— nr 2 do uchwaJy Nr IIIł22ł2ŃŃ2 traci 
moc w granicach obowiązywania zaJączni—a  
nr ń do ninie–sze– uchwaJyŁ  

RozdziaJ VI 

PRZśPISY KOKCOWś 

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

§ 13. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń 
dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Antoni Śzierwak 
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źaJączni— Nr ń 

do uchwaJy Nr XXXVI/271/09 

Rady Gminy Chmielnik  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


