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UCHWAIA NR Vł32ł2Ńńń 

 RADY GMINY MAJŚAN KRÓLśWSKI 
 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu cmentarza w Hucie Komorowskiej gmŁ Majdan Królewski  
 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ ń8 ustŁ 2, ”—t 5, 
art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  

1990 roku o sam“rządzie gminnym ｦ (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) - po 

stwierdzeniu zg“dn“`ci ”r“–e—tu mie–sc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ze ｭStudium 
uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ gminy Ma–dan Królews—iｬ 
uchwal“neg“ uchwaJą nr XVłńń9łŃŃ Rady Gminy 
Ma–dan Królews—i z dnia 19 grudnia 2000r 

i zmieni“neg“ uchwaJą Nr Vł3ńł2Ńńń Rady Gminy 
Ma–dan Królews—i z dnia 25 stycznia 2011 r. - Rada 

Gminy Ma–dan Królews—i uchwala, c“ nastę”u–e:  

RozdziaJ I 

POSTANOWIśNIA OGÓLNś 

§ 1. Uchwala się mie–sc“wy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza 

w Hucie Komorowskiej o ”“wierzchni “—“J“ 5Ł85 ha, 
zwany dalej planem i przedstawiony na rysunku planu 

w skali 1:1000. 

§ 2. ńŁ Ustalenia ”lanu s—Jada–ą się z: 

1) te—stu ninie–sze– uchwaJy, 

2) rysunku planu w s—ali ń:ńŃŃŃ, stan“wiącym 
źaJączni— Nr ń do ninie–sze– uchwaJy, będący –e– 
integralną czę`cią, 

2Ł źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są: 

a) r“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

stan“wiące zaJączni— Nr 2 

§ 3. Definicje - ile—r“ć w przepisach niniejszej 

uchwaJy –est m“wa “: 

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć ninie–szą 
UchwaJę Rady Gminy Ma–dan Królews—i 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

cmentarza w Hucie Komorowskiej; 

2) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 

stan“wiący zaJączni— Nr ń do niniejszej 

uchwaJy; 

3) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”“winn“ 
przewawać na danym “bszarze, wyznacz“nym 
liniami r“zgranicza–ącymi tznŁ za–m“wać więce– 
niw 5Ń% “bszaru; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”rzeznaczenie inne niw ”“dstaw“we 
lub uzu”eJnia–ące, —tóreg“ realizac–a na danym 
obszarze wynika z niezbędneg“ uzu”eJnienia 
infrastruktury przestrzennej lub technicznej 

i —tóra nie —“lidu–e z funkcjami podstawowymi; 

5) liniach r“zgranicza–ących ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć linie, wyznacza–ące tereny 
”rzeznacz“ne dla równych fun—c–i lub “ równych 
sposobach zagospodarowania 

RozdziaJ II 

USTALśNIA WSPÓLNś  
ŚLA CAIśGO TśRśNU OBJĘTśGO PLANśM 

§ 4. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenów wydziel“nych na rysun—u ”lanu liniami 
r“zgranicza–ącymi i “znacz“nych nastę”u–ącymi 
symbolami literowymi: 

1) ZC ｦ teren cmentarza, 

2) ZP - teren zieleni parkowej 

3) ZL - teren zieleni le`ne–, 

4) R ｦ teren uwyt—ów r“lnych, 

5) KDD - teren dróg d“–azd“wych ｦ klasy D, 

6) KS ｦ teren parkingu. 
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2Ł Rysune— ”lanu “b“wiązu–e w zakresie 

oznaczeL na nim wystę”u–ących: 

1) granicy opracowania planu; 

2) linii r“zgranicza–ące– tereny “ równym 
przeznaczeniu i symboli przeznaczenia terenu; 

3Ł Na rysun—u ”lanu ws—azu–e się elementy 
—sztaJtu–ące warun—i zag“s”“dar“wania terenu: 

1) granice ”“chów—ów, 

2) 5ŃŁŃ metr“wą strefę “chr“ny sanitarnej od 

cmentarza , 

3) granicę terenu “chr“ny ”“`rednie– u–ęcia wody, 

4) linie energetyczną 22Ń —V z pasem 

technicznym, 

5) “bszary “chr“ny wart“`ci —ultur“wych 
i krajobrazowych 

4Ł W granicach —awdeg“ z terenów, “ —tórych 
mowa w § 4 ust 1 w zakresie przeznaczenia i zasad 

zagospodar“wania terenów “b“wiązu–ą Jącznie: 

1) ustalenia “gólne zawarte w rozdziale  

II niniejsze– uchwaJy, 

2) ustalenia szczegóJ“we d“tyczące 
”“szczególnych terenów, zawarte w rozdziale 

III uchwaJyŁ 

§ 5. Zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu 
”rzestrzenneg“Ł Ustala się, we tereny, —tórych 
istnie–ące ”rzeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami 

”lanu, m“gą być wy—“rzystane w s”“sób 
dotychczasowy- do czasu ich zagospodarowania 

zgodnego z planem. 

§ 6. źasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy 
i —ra–“brazu —ultur“weg“Ł Ustala się nastę”u–ące 
zasady d“tyczące “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy 
i krajobrazu kulturowego: 

1) Od”r“wadzenie wód “”ad“wych z terenu 

cmentarza –a—“ r“związania indywidualne 
w s”“sób nie ”“w“du–ący ”“nadn“rmatywneg“ 
zanieczyszczenia wód i gruntów a z terenów 
komunikacji drogowej i ”ar—ingów d“ sieci 
kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu 

se”arat“rów związ—ów r“”“”“ch“dnych, 

2) źe względu na m“wliw“`ci wystę”“wanie 
w “—resach m“—rych zwierciadJa wód 
grunt“wych na gJęb“—“`ci ń,5 ｦ 1,7mp.p.t., 

niezbędne –est ”“dniesienie rzędnych te– czę`ci 
terenu d“ rzędnych ”“zwala–ących na 
zachowanie wymogu 2.5 m tj. nadsypanie 

terenu o ok. 1 m w st“sun—u d“ rzędnych 
istniejących, 

3) Śla “chr“ny terenu cmentarza ”rzed na”Jywem 

wód grunt“wych z terenu ”rzylegJeg“ ”“ 
str“nie ”óJn“cne–, nalewy wy—“nać “”as—“we 
r“wy “dwadnia–ąceŁ Przy l“—alizac–i r“wów 
wymagane jest zachowanie ok. 5-metrowej 

strefy ba—teri“l“giczne– (“dlegJ“`ć l“—alizac–i 
”“chów—ów “d r“wów “dwadnia–ących), 

4) Ustala się za—az l“—alizac–i ”rzedsięwzięć 
m“gących znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“ i ”rzedsięwzięć m“gących 
”“tenc–alnie znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“, dla —tórych “b“wiąze— 
sporządzenia ra”“rtu z“stanie stwierdz“ny za 
wy–ąt—iem l“—alizac–i dróg ”ublicznych 
i związanych z nimi urządzeL, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym inwestycji 

celu publicznego z za—resu Jączn“`ci ”ubliczne– 
o nieznacznym “ddziaJywaniu, 

5) Nalewy zach“wać w dotychczasowym stanie 

“bszary “chr“ny wart“`ci —ultur“wych 
i krajobrazowych w czę`ci wsch“dnie– terenu 
“b–ęteg“ ”lanemŁ 

§ 7. Ustalenia d“tyczące infrastru—tury 
technicznej i —“muni—ac–iŁ Ustala się nastę”u–ące 
zasady d“tyczące infrastruktury technicznej 

i komunikacji: 

1) Zaopatrzenie w w“dę z istnie–ące– gminne– sieci 
w“d“ciąg“we– ”rzebiega–ące– wzdJuw dr“gi 
dojazd“we– —lasy ｭŚｬ, 

2) Od”r“wadzania wód “”ad“wych –a—“ 
r“związania indywidualne w s”“sób nie 
”“w“du–ący ”“nadn“rmatywnego 

zanieczyszczenia wód i gruntów, 

3) Gr“madzenie “d”adów staJych w pojemnikach 

zam—niętych na wJasne– dziaJce i “dbiór ”rzez 
wyspecjalizowane jednostki na zasadach 

“b“wiązu–ących w gminie, 

4) Zaopatrzenie w energię ele—tryczną 
z istnie–ących sieci ”rzebiega–ących wzdJuw 
drogi do–azd“we– —lasy ｭŚｬŁ 

§ 8. Staw—ę ”r“cent“wą, na ”“dstawie —tóre– 
ustala się “”Jatę, “ —tóre– m“wa w art. 36  

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustala się w wys“—“`ci ńŃ% wzr“stu 
wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 

RozdziaJ III 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 9. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenu pod cmentarz komunalny, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZC o powierzchni 2.0 ha. 

2. Na terenie, o —tórym m“wa w ust.1 

dopuszcza się l“—alizac–ę: 

1) —a”licy cmentarne–, “bie—tów i budowli 

związanych z funkcjonowaniem i “bsJugą 
cmentarza, 

2) sieci i urządzeL infrastru—tury technicznej 

w s”“sób nie —“lidu–ący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu; 
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3Ł Ustala się zasady d“tyczące —sztaJt“wania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, o —tórym 
mowa w ust. 1: 

1) dojazd do cmentarza z drogi dojazdowej klasy 

ｭŚｬ “d str“ny zach“dnie–, 

2) cmentarz nalewy utrzymać –a—“ teren ziel“ny 
o zaJ“weniu ”ar—“wym, 

3) cmentarz nalewy “gr“dzić a wzdJuw “gr“dzenia 
“d str“ny wewnętrzne– urządzić ”as zieleni 
izolacyjnej zimozielonej, 

4) w “brębie cmentarza nalewy zwię—szyć 
zd“ln“`ć infiltracy–ną ”“dJ“wa ”“”rzez 
zabud“wę ale–e— między—waterowych i alejek 

gJównych na ”“dsy”ce ”iaszczyst“-wwir“we–, 

5) kaplica przedpogrzebowa jako budynek 

woln“st“–ący, “ powierzchni zabudowy do 

200.0m2: 

a) wys“—“`ć budyn—u ustala się –a—“ 
I —“ndygnacy–ny; wys“—“`ć mierz“na “d 
poziomu terenu d“ szczytu dachu nie m“we 
”rze—r“czyć ń5ŁŃ m; ”“zi“m ”“sad“wienia 
parteru w granicach 20 ｦ 60 cm ponad poziom 

terenu, 

b) szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– budyn—u ｦ 

maksymalnie 15.0 m, 

c) usytuowanie kalenicy dachu ｦ prostopadle do 

drogi dojazdowej na cmentarz. 

§ 10. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenu ”“d zieleL ”ar—“wą w “brębie zabyt—“weg“ 
”ar—u ”“dw“rs—ieg“, w”isaneg“ d“ re–estru zabyt—ów 
decyz–ą z dnia 25.10.1991r.- nr re–estru zabyt—ów 
460/A, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 

o powierzchni 1.02 ha. 

2. Na terenie, o —tórym m“wa  
w ust. 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę: 

1) maJych f“rm archite—t“nicznych, 

2) ciągów ”ieszych, 

3) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 

3. Na terenie, o —tórym m“wa w ust. 1 nalewy 
utrzymać w stanie naturalnym istnie–ące f“rmy 
morfologii terenu. 

§ 11. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenu pod lasy i dolesienia, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZL (1ZL ｦ 3ZL) o powierzchni  

0.30 ha. 

2. Na terenie, o —tórym m“wa  
w ust. 1 “b“wiązu–e za—az zabud“wy, z wyJączeniem 
sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– ”rzy 
zach“waniu istnie–ąceg“ drzew“stanu, –a— równiew 
w s”“sób nie”“garsza–ący stanu siedlis— 
przyrodniczych oraz siedlis— gatun—ów r“`lin 
i zwierząt, a ta—we w ist“tny s”“sób nie m“gący 
w”Jynąć negatywnie na gatun—i, dla —tórych z“staJ 
wyznaczony obszar Natura 2000. 

§ 12. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenu ”“d uwyt—i r“lne, “znacz“neg“ na rysun—u 
planu symbolem R (1R-2R) o powierzchni 2.30 ha. 

2. Na terenie, o —tórym m“wa  
w ust. 1 ob“wiązu–e za—az zabud“wy z wyJączeniem 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej. 

§ 13. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenu ”“d —“muni—ac–ę dr“g“wą, “znacz“neg“ na 
rysunku planu symbolem KDD o powierzchni 0.08 ha 

2. Na terenie, o —tórym m“wa  
w ust. 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę: 

1) urządzeL związanych z e—s”l“atac–ą tras 
komunikacyjnych, 

2) ”asów zieleni, 

3) d“”uszcza się bud“wę, rem“nty i ”rzebud“wę 
urządzeL “raz sieci infrastru—tury techniczne–, 
–eweli warun—i techniczne i wymogi 

bez”ieczeLstwa na t“ ”“zwala–ąŁ 

3Ł Ustala się zasady zag“s”“dar“wania terenu, 
o —tórym m“wa w ust. 1: 

1) szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących - 10 m, 

2) szer“—“`ć –ezdni ｦ 4.5 m - 5.0 m, 

3) chodniki jedno lub obustronne o szer“—“`ci minŁ 
2ŁŃ m, usytu“wane bez”“`redni“ ”rzy jezdni, 

4) nalewy za”ewnić “dw“dnienie ”“wierzchniowe 

elementów ”asa dr“g“weg“Ł 

§ 14. ńŁ Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenu ”“d ”ar—ing dla sam“ch“dów “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem KS (1KS i 2KS) 

o powierzchni 0.15 ha. 

2. Na terenie, o którym m“wa  
w ust. 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej. 

3Ł Ustala się zasady zag“s”“dar“wania terenu, 
o —tórym m“wa w ust. 1: 

1) teren ”ar—ingu musi ”“siadać nawierzchnię 
utwardz“ną, 

2) nalewy za”ewnić “dw“dnienie i “`wietlenie 

terenu parkingu. 

RozdziaJ IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 15. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Wó–towi Gminy Ma–dan Królews—iŁ 

§ 16. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
3Ń dni “d dnia –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa Podkarpackiego 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

BogusJaw Godek 
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