
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 115  - 10381 -  Poz. 1770 

1770 

 

UCHWAIA Nr XI/141/2011 

 RADY MIASTA TARNOBRZEG 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

osiedla ｭMiechocinｬ w Tarnobrzegu 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2, ”—t 5 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ｦ 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r. poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miasta 
Tarnobrzeg ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu 
ze ｭStudium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tarnobrzegaｬ uchwalonego uchwaJą nr XLIXł335ł98 
Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 stycznia 1998 r. 

z I zmianą ｭStudiumｬ, uchwaloną uchwaJą 
Nr XLII/844/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 

26 listopada 2009 r.  

 

”ostanawia co nastę”uje: 
 

RozdziaJ ń 

POSTANOWIśNIA OGÓLNś 

 

§ 1. Uchwala się mie–scowy ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu czę`ci 
osiedla Miechocin w Tarnobrzegu, o powierzchni o—oJo 
304,0 ha, ”oJowonego w –ego ”oJudniowo-wschodniej 

czę`ci i przedstawiony na rysunku planu w skali 

1:2000.  

 

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

1) te—stu ninie–sze– uchwaJy, 
 

2) rysun—u: ｭPrzeznaczenie i zagospodarowanie 

terenuｬ w skali 1:2000, stanowiącego 
źaJączni— Nr 1 do ninie–sze– uchwaJy, będący –e– 
integralną czę`cią, 

 

3) zaJączni—ów do ninie–sze– uchwaJy: 
 

a) Nr 2 ｦ rozstrzygnięcia w sprawie sposobu 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

”lanu, zgJoszonych w czasie –ego wyJowenia do 
publicznego wgląduŁ 

 

b) Nr 3 ｦ rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

 

§ 3. 1Ł W granicach ”lanu ustala się 
nastę”u–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu 
wydzielone liniami rozgranicza–ącymi i oznaczone 

nastę”u–ącymi symbolami: 
 

1) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

 

2) U,MN ｦ tereny zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 

3) U ｦ tereny zabudowy usJugowej 

wielofunkcyjnej, 

 

4) US ｦ tereny zabudowy usJug s”ortu, 
 

5) USr ｦ tereny zabudowy usJug rekreacji, 
 

6) U,ZP - tereny zabudowy usJugowej 
wielofunkcyjnej z dopuszczeniem zieleni 

parkowej 

 

7) UKs ｦ tereny zabudowy usJug kultu sakralnego, 
 

8) P ｦ tereny produkcyjne, skJadów i magazynów, 
 

9) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych, 
 

10) ZP ｦ tereny zieleni urządzonej, 
 

11) ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej, 

 

12) ZL ｦ tereny lasów oraz ”rzeznaczone do 
zalesienia, 

 

13) R ｦ tereny rolnicze, 

 

14) ZD ｦ tereny ogrodów dziaJkowych; 

 

15) tereny komunikacji drogowej 

 

a) KDL ｦ tereny dróg ｦ klasa L 

 

b) KDD ｦ tereny dróg ｦ klasa D 

 

c) Kxj ｦ tereny ciągów ”ieszo-jezdnych 

 

d) Kxr ｦ tereny dróg rolniczych 

 

e) Kx ｦ tereny ciągów ”ieszych 

 

f) KS ｦ tereny komunikacji samochodowej 

(zespoJy garawy, ”ar—ingi) 
 

16) Tereny obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej 

 

a) K ｦ tereny obie—tów i urządzeL —analizac–i 
(”rze”om”owni `cie—ów) 
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b) E ｦ tereny obie—tów i urządzeL energetycznych 
(stacji transformatorowych) 

 

2. Na rysunku planu wskazuje się elementy 
—sztaJtu–ące warun—i zagos”odarowania terenów: 
 

1) linie zabudowy wystę”u–ące, –a—o: 
 

a) nieprzekraczalne linie dla zabudowy, 

 

b) nie”rze—raczalne linie dla zabudowy usJugowe– 
w zabudowie usJugowe– i mieszkaniowej, 

 

2) stanowiska archeologiczne, 

 

3) ”rzebieg linii energetycznych `rednich na”ięć 
(15kV) wraz ze strefami technicznymi, 

 

4) ”rzebieg magistrali gazociągowe– wraz 
z odlegJo`ciami ”odstawowymi, 

 

5) ”ro”onowany u—Jad i ”odziaJ dziaJe— 
budowlanych, 

 

6) obszary, strefy i obie—ty, dla —tórych ma–ą 
zastosowanie szczególne uregulowania 
w zakresie zasad zagospodarowania, w tym 

ta—we oznaczenia informacy–ne, nie będące 
ustaleniami planu. 

 

3Ł W granicach —awdego z terenów, o —tórych 
mowa w § 3 pkt 1 w zakresie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenów obowiązu–ą Jącznie: 
 

1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II 

ninie–sze– uchwaJy, 
 

2) ustalenia szczegóJowe dotyczące 
”oszczególnych terenów, zawarte w rozdziale 

III ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

§ 4. Ile—roć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o:  

 

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
UchwaJę Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Miechocin w Tarnobrzegu; 

 

2) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

stanowiący zaJączni— do ninie–sze– uchwaJy; 
 

3) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgranicza–ącymi tznŁ za–mować więce– 
niw 50% obszaru; 

 

4) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
”odstawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
”rzeznaczenie ”odstawowe, za–mu–ąc mnie– niw 
50% obszaru; 

 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe 
lub uzu”eJnia–ące, —tórego realizac–a na danym 
obszarze wynika z niezbędnego uzu”eJnienia 
infrastruktury przestrzennej lub technicznej 

i —tóra nie —olidu–e z funkcjami podstawowymi; 

 

6) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
”owierzchniową na terenie dziaJ—i budowlane–, 
a ta—we 50% sumy ”owierzchni terenów 
i stro”odachów o ”owierzchni nie mnie–sze– niw 
10m2 urządzonych, –a—o staJe trawni—i lub 
—wietni—i na ”odJowu za”ewnia–ącym ro`linom 
naturalną wegetac–ę; 

 

7) usJugach komercyjnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obie—ty budowlane, ”omieszczenia 
w budynkach i urządzenia sJuwące do 
dziaJalno`ci, —tóre– celem –est zas”o—o–enie 
”otrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie 

bez”o`rednio metodami ”rzemysJowymi dóbr 
materialnych; 

 

8) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć sJuwącą zas”o—o–enie 
”otrzeb ludno`ci, finansowaną w caJo`ci lub 
czę`ci ”rzez administrac–ę rządową lub 
samorządową; 

 

9) liniach rozgraniczających ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć linie, wyznacza–ące tereny 
”rzeznaczone dla równych fun—c–i lub o równych 
sposobach zagospodarowania; 

 

10) linii zabudowy nieprzekraczalnych ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ”oza —tórą sytuowanie 
zabudowy jest niedozwolone; 

 

11) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ rozumie 

się ”rzez to warto`ć liczbową wyrawa–ącą 
stosune— sumy ”owierzchni caJ—owite– 
wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez 

—ondygnac–ę nadziemną rozumie się równiew 
”iwnice do`wietlone ”rzez otwory o—ienne 
usytuowane w caJo`ci nad ”owierzchnią terenu 
oraz poddasze uznane zgodnie z prawem 

budowlanym, jako mieszkalne), mierzonej po 

obrysie zewnętrznym budyn—ów istnie–ących 
i lo—alizowanych na dziaJce do ”owierzchni 
caJ—owite– dziaJ—i budowlane–, 

 

12) ”rzedsięwzięciu uciąwliwym ｦ rozumie się ”rzez 
to ingerenc–ę w `rodowis—o, ”olega–ącą na 
”rze—sztaJceniu lub zmianie s”osobu 
wy—orzystania terenu, wymaga–ącą 
”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie 

oceny oddziaJywania na `rodowis—oŁ 
 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś  
OBOWIĄźUJĄCś NA CAIŹM OBSźARźś OBJĘTŹM 

PLANEM 

 

§ 5. Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego 
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1Ł Tereny, —tórych istnie–ące ”rzeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami ”lanu mie–scowego, mogą 
być wy—orzystane w s”osób dotychczasowy - do 

czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem. 

 

2. Przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa 

istnie–ących budyn—ów –est do”uszczalna ”rzy 
zachowaniu zasady, we dziaJania inwestycy–ne będą 
su—cesywnie zmierzać do uzys—ania zgodno`ci 
z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia 

i zagospodarowania terenu. 

 

3Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę istnie–ących budyn—ów ”omiędzy linią 
rozgranicza–ącą drogi a linią nie”rze—raczalne– 
zabudowy, o—re`loną w ustaleniach planu pod 

warun—iem nie zmnie–szania odlegJo`ci zabudowy od 
drogi. 

 

4. Dopuszcza się sytuowanie re—lam na 
terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę w formie: 

 

1) sJu”ów re—lamowych o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw 3 m; 

 

2) tablic, neonów i e—ranów o powierzchni nie 

wię—sze– niw 8 m w obrysie zewnętrznymŁ 
 

§ 6. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego 

 

1Ł Ustala się —onieczno`ć zachowania 
warun—ów wyni—a–ących z ”oJowenia terenów 
w strefie GZWP Nr 425, poprzez zastosowanie 

rozwiązaL technicznych i technologicznych 

nie”owodu–ących zagroweL dla `rodowis—a wodnego 
i mogących do”rowadzić do s—awenia wód 
podziemnych: 

 

1) w za—resie gos”odar—i `cie—owe–; 
 

2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenów tras 
—omuni—acy–nych, ”ar—ingów i terenów 
zabudowy usJugowo-produkcyjnej przy 

wy—orzystaniu se”aratorów związ—ów 
ropopochodnych; 

 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala 

się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć wymaga–acych 
i mogących wymagać ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w s”rawie oceny oddziaJywani na `rodowis—o, za 
wy–at—iem lo—alizac–i dróg ”ublicznych i zwiazanych 

z nimi urządzeL, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego 

z za—resu Jączno`ci ”ubliczne– o nieznacznym 

oddziaJywaniu 

 

3Ł Obowiązu–ą warto`ci do”uszczalne 
”oziomów haJasu w `rodowis—u ustalone 
w Roz”orządzeniu Ministra _rodowis—a, w tym: 

 

1) tereny przeznaczone na cele zabudowy 

miesz—aniowe– (MN) ”owinny s”eJniać wymogi 
o—re`lone dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę miesz—aniową, 

 

2) tereny związane z dziaJalno`cią usJugową (U, 
US, USr) ”owinny s”eJniać wymogi o—re`lone 
dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniowo-usJugową, 

 

3) tereny zieleni urządzone– ”owinny s”eJniać 
wymogi o—re`lone dla terenów re—reacy–no-

wy”oczyn—owych ”oJowonych ”oza miastemŁ 
 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków: 
 

1. Wyznacza się strefy ochrony 

konserwatorskiej: 

 

1) Strefa ｭAｬ ｦ ”eJnej ochrony konserwatorskiej - 
obe–mu–e teren —o`cioJa ”arafialnego ”ŁwŁ _wŁ 
Marii Magdaleny w Miechocinie wraz 

z otoczeniemŁ _cisJe– ochronie ”odlega: 
 

a) historyczna kompozycja funkcjonalno-

przestrzenna obszaru, 

 

b) zabytkowa zabudowa i inne elementy 

zagospodarowania, 

 

c) starodrzew oraz konfiguracja terenu. 

 

2) Strefa ｭBｬ - ochrony ukJadów ”rzestrzennych 
lub ich czę`ci 

 

a) ochronie podlega: 

 

- rozplanowanie ulic i ”laców, 
 

- formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej 

i gos”odarcze– (w tym gabaryty wyso—o`ciowe, 
formy dachów, tradycy–nie stosowany materiaJ 
budowlany). 

 

b) warunki ochrony: 

 

- zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja 

istnie–ących obie—tów, 
 

- dostosowanie nowych obie—tów do 
historycznej kompozycji przestrzennej 

i architektury. 

 

2Ł Ochronie —onserwators—ie– ”odlega–ą: 
 

1) obie—ty ob–ęte granicą ”lanu i figuru–ące 
w gminne– ewidenc–i zabyt—ów; 
 

2) stanowiska archeologiczne i odkryte w toku 

prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach 

zabytkowych. 

 

§ 8. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 

 

1Ł Ustala się zasady ”rze”rowadzania 
”odziaJów nieruchomo`ci 
 

1) W ”rzy”ad—u ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować minimalne szero—o`ci frontów 
dziaJe—: 
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a) dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej (MN) ｦ minimum 18 m; 

 

b) dla terenów zabudowy usJugowe– 
i mieszkaniowej jednorodzinnej (U,MN) ｦ 18 m; 

 

2) W ”rzy”ad—u ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować minimalną ”owierzchnię nowo 
wydzielonych dziaJe—: 

 

a) dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej (MN) ｦ 800 m2 ; 

 

b) dla terenów zabudowy usJugowe– 
i mieszkaniowej jednorodzinnej (U i U,MN) ｦ 

800 m2; 

 

c) ustalone w planie minimalne powierzchnie 

dziaJe— nie obowiązu–ą w przypadku 

do—onywania ”odziaJów ”od drogi, ulice, ”lace, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

”odziaJów ma–ących na celu ”owię—szenie 
dziaJe— macierzystych oraz ”rzy do—onywania 
”odziaJów ma–ących na celu uregulowanie 
s”raw wJasno`ciowych związanych z istnie–ącą 
zabudowąŁ 

 

3) Ustala się ”oJowenie granic nowo wydzielonych 
dziaJe— w stosunku do pasa drogowego pod 

—ątem 60o do 90o wedJug ”ro”onowanych 
”odziaJówŁ 
 

2Ł O—re`lone w ”lanie ”odziaJy na dziaJ—i 
budowlane ilustru–ące zasady ”arcelac–i nie są 
”odziaJami obowiązu–ącymiŁ 

 

§ 9. Ustalenia dotyczące rozbudowy systemu 
komunikacyjnego 

 

1Ł Ustala się u—Jad —omuni—acy–ny dróg 
”ublicznych dla obsJugi —omuni—acy–ne– terenu 
ob–ętego ”lanem i ”owiązania z u—Jadem 
—omuni—acy–nym zewnętrznym, oznaczony na rysun—u 
planu symbolami: 

 

1) KDL ｦ droga lokalna, 

 

2) KDD ｦ droga dojazdowa. 

 

2Ł Ustala się u—Jad uzu”eJnia–ący dla obsJugi 
—omuni—acy–ne– terenów i ”owiązania z u—Jadem dróg 
”ublicznych wywszych —las oznaczony na rysun—u 
planu symbolami: 

 

1) Kxj ｦ ciągi ”ieszo-jezdne, 

 

2) Kxr ｦ drogi rolnicze, 

 

3) Kx - ciąg ”ieszyŁ 
 

3Ł Śo”uszcza się realizac–ę ciągów ”ieszych na 
terenach usJug wielofun—cy–nych (U), zieleni 
urządzone– (źP), terenach zabudowy usJug s”ortu 
(US), terenach usJug re—reac–i (USr)Ł 

 

4Ł Ustala się tereny —omuni—ac–i samochodowe– 
- obie—tów i urządzeL związanych z obsJugą ruchu 

drogowego, oznaczone na rysunku planu symbolem 

KS. 

 

5Ł Wy—lucza się z–azdy indywidualne z drogi 

”ubliczne– (ulŁ Orląt Lwows—ich) do dziaJe— 
budowlanych oznaczonych symbolami ｦ U,MN 

i 20MNŁ Śostę”no`ć do tych terenów 
z ”ro–e—towanych dróg: 11KŚŚ, 12KŚŚ, 13KDD 

i 14KDD. 

 

6Ł Wyznacza się nie”rze—raczalną linię 
zabudowy od linii rozgranicza–ące– drogi, 
 

1) KDG - 25 m, (dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej) 

 

2) KDZ - 15 m, (dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej) 

 

3) KDZ - 8 m (dla zabudowy usJugowe–) 
 

4) KDL - 12 m, (dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej) 

 

5) KDL - 8 m (dla zabudowy usJugowe– 
i produkcyjnej) 

 

6) KDD - 8 m 

 

7Ł Ustala się zasady lo—alizac–i mie–sc 
”osto–owych dla samochodów: 
 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

nie mniej niw 2 miejsca postojowe na 1 budynek 

mieszkalny; 

 

2) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– 
dodat—owo nalewy zabez”ieczyć minimum 
2 mie–sca ”osto–owe na —awde 100 m2 

”owierzchni uwyt—owe– ”rowadzonych usJug 
i handlu; 

 

3) dla zabudowy usJugowe– i produkcyjnej ｦ nie 

mnie– niw 2 miejsca na 10 zatrudnionych lub 

2 mie–sca na —awde 100 m2 powierzchni 

uwyt—owe– ”rowadzone– dziaJalno`ci 
gospodarczej 

 

4) dla terenów usJug s”ortu i rekreacji nie mniej 

niw 20 mie–sc ”osto–owych dla 100 
uwyt—owni—ów –ednocze`nieŁ 
 

8. UzupeJnieniem ”rzeznaczenia ”odstawowego 
w obrębie linii rozgranicza–ących terenów oznaczonych 
symbolem KŚL, KŚŚ mogą być ”od warun—iem 
dostosowania do charakteru i wymogów uwyt—owania 
podstawowego: 

 

1) drzewa i krzewy, 

 

2) ciągi infrastru—tury techniczne– oraz obiekty 

i urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 
 

§ 10. Ustalenia dotyczące ”rzebudowy, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej 
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1Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w wodę: 
 

1) uródJem zao”atrzenia w wodę obszaru ob–ętego 
niniejszym planem będzie istnie–ąca 
i ”ro–e—towana sieć wodociągowa, 
fun—c–onu–ąca w oparciu o mie–s—ie u–ęcia 
—omunalne wód ”odziemnych Studzieniec-

Bukie; 

 

2) ustala się ”rzebieg magistrali wodociągowe– 
300/250 z istnie–ące– sieci mie–s—ie– zasila–ące– 
osiedla Miechocin, Ocice; 

 

3) istnie–ącą na terenie osiedla mie–s—ą sieć 
wodociągową ”rzeznacza się do rozbudowy 
`rednicami Ø90-Ø160 w u—Jadzie 
”ier`cieniowo-rozdzielczym; 

 

4) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowe–, 
nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie ludno`ci 
z awaryjnych studni publicznych. 

 

2Ł Ustala się zasady od”rowadzania `cie—ów: 
 

1) obowiązu–e system —analizac–i rozdzielcze– 
z oddzielnym od”rowadzeniem `cie—ów 
sanitarnych i opadowych; 

 

2) ”odstawowym odbiorni—iem `cie—ów 
sanitarnych z sieci —analizac–i będzie istnie–ącą 
mie–s—a oczyszczalnia `cie—ów ｭźa—rzówｬ 
zlo—alizowana ”oza obszarem ob–ętym ”lanem; 

 

3) podstawowym sposobem odprowadzania 

`cie—ów soc–alno-bytowych będzie system 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 

ci`nieniowe– realizowany zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 

 

a) ustala się ”oszerzenie zlewni ”rze”om”owni 1K 
ze zmianą lo—alizac–i na 2K; 

 

b) ustala się rozbudowę istnie–ącego u—Jadu 
poprzez skanalizowanie grawitacyjne 

wskazanych w ”lanie terenów z ”odJączeniem 
do istnie–ące– —analizac–i z przepompowniami 

oznaczonymi symbolem 1K i 4K, wraz 

z rurociągami tJocznymi oraz dla ”ro–e—towane– 
zabudowy usytuowanej w czę`ci ”oJudniowo-

wschodniej i ”óJnocno-wschodnie– za—Jada się 
utworzenie nowych zlewni z przepompowniami 

oznaczonymi symbolami 3K i 5K; 

 

c) system kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie 

tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę; 
 

d) do czasu realizac–i —analizac–i do”uszcza się 
od”rowadzanie `cie—ów do zbiorni—ów 
bezod”Jywowych wy—onanych na terenie 
wJasne– nieruchomo`ciŁ 
 

3Ł Ustala się zasady od”rowadzania wód 

opadowych i roztopowych: 
 

1) zabrania się od”rowadzania wód o”adowych 
oraz wód ”ochodzących z odwadniania 

gruntów do —analizac–i sanitarne–; 
 

2) odwadnianie dróg, chodni—ów, ”ar—ingów 
i innych terenów o nawierzchni ulepszonej 

poprzez system kanalizacji opadowej lub 

rowami ”rzydrownymi; 
 

3) `cie—i o”adowe z dróg i chodni—ów, ”ar—ingów 
i innych terenów o nawierzchni ulepszonej 

przed odprowadzeniem do naturalnych 

odbiorni—ów winny być oczyszczoneŁ 
 

4Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w gaz 

i rozbudowy sieci gazowej: 

 

1) gJównym uródJem zao”atrzenia w gaz pozostaje 

istnie–ąca stac–a redu—cy–no-pomiarowa 

I sto”nia zlo—alizowana ”oza obszarem ob–ętym 
”lanem oraz istnie–ący gazociąg `redniego 
ci`nienia Ø 63; 

 

2) ustala się realizac–ę sieci `rednio”ręwne– 
w u—Jadzie ”ier`cieniowo-rozdzielczym; 

 

3) obowiązu–e strefa —ontrolowana wzdJuw 
istnie–ącego gazociągu wyso—iego ci`nienia 
ŚN300 Komorów-Sandomierz  

 

5Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w energię 
ele—tryczną: 
 

1) ”odstawowym uródJem zao”atrzenia w energię 
ele—tryczną ”ozosta–e istnie–ąca sieć —ablowa 
i na”owietrzna `redniego na”ięcia 15 —V, 
wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 

110/15 kV GPZ Tarnobrzeg (usytuowanej poza 

obszarem ob–ętym ”lanem) wraz z systemem 

linii energetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 

kV oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E 

i 8E i projektowanych oznaczonych symbolami 

6E i 7E; 

 

2) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 

15/0,4 kV oraz trasy nowo projektowanych linii 

15 —V nalewy budować stosownie do potrzeb;  

 

3) wzdJuw linii energetycznych `rednich na”ięć 
(15—V) obowiązu–ą strefy techniczne 

 

6Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 
 

1) dla nowo budowanych obie—tów —ubaturowych 
instalowanie urządzeL grzewczych stosu–ących 
paliwa czyste ekologicznie, takie jak: gaz, lekki 

ole– o”aJowy lub energia ele—trycznaŁ 
 

7Ł Ustala się zasady obsJugi uwyt—owni—ów 
systemów tele—omuni—ac–i 
 

1) utrzymu–e się dotychczasowy ”rzebieg sieci 
tele—omuni—acy–ne– iurządzeL z mowliwo`cią –e– 
rozbudowy oraz budową nowych sieci;  

 

2) linie —ablowe sieci tele—omuni—acy–nych nalewy 
lo—alizować w obrębie ”asa drogowego 
istnie–ących i ”ro–e—towanych drógŁ  
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8Ł Ustala się zasady gos”odar—i od”adamiŁ 
 

1) czasowe gromadzenie od”adów staJych ustala 
się na terenie ”oses–i ”rzy zabudowie 

jednorodzinnej i usJugowe– w pojemnikach 

przeznaczonych na ten cel; 

 

2) ustala się odbiór od”adów —omunalnych ”rzez 
wyspecjalizowane jednostki, ich segregacje 

i zagos”odarowanie na warun—ach o—re`lonych 
”rzez samorząd gminy; 

 

3) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci będą wy—orzystane lub 
unieszkodliwione. 

 

9Ł Regulac–a stosun—ów wodnychŁ 
 

1) ustala się —ore—tę ”rzebiegu rowów 
odwadnia–ących systemu meliorac–i 
szczegóJowych obie—tu ｭMiechocinｬ 

 

2) utrzymu–e się w ”lanie istnie–ące obie—ty wodne 

oznaczone symbolem WS. 

 

10Ł W granicach caJego obszaru ob–ętego 
”lanem do”uszcza się lo—alizowanie niewyznaczonych 
na rysun—u ”lanu urządzeL i sieci infrastruktury 

techniczne– —oniecznych dla obsJugi wyznaczone– 
fun—c–i bez —onieczno`ci do—onywania zmiany planu 

pod warunkiem zachowania przeznaczania 

podstawowego terenu 

 

§ 11. Stawki procentowe, na podstawie 

—tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym ustala się na:  
 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolem MN; 
U, MN; U; P. 

 

2) 10% dla ”ozostaJych terenówŁ 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

 

§ 12. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną, 
o—re`lone na rysun—u ”lanu symbolem - MN (1MN-

26MN). 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się: 
 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

2) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

3) zieleL ozdobną i re—reacy–ną, 
 

4) utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy 

niezbędne dla obsJugi ”rzeznaczenia 
podstawowego. 

 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

 

1) co na–mnie– 30% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy: od 0,2 
do 0,5; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszczalne są ”refabry—owane —sztaJt—i 
betonowe do budowy sJu”—ów i mur—ów 
co—oJowych z awurowym wy”eJnieniem ”rzęseJ 
elementami drewnianymi lub metalowymi); 

 

4Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 

mieszkalnych: 

 

1) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ąceŁ 
Wyso—o`ć budyn—ów ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, ma—symalnie 10,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

 

2) dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 20o do 45o 

i —alenicy nad gJówną bryJą budyn—u 
usytuowaną wzdJuw ulicy (w ”rzy”ad—u 
istnie–ących wąs—ich dziaJe— ｦ o szero—o`ci 
mnie–sze– niw 16Ł0 m do”uszcza się 
usytuowanie —alenicy budyn—u wzdJuw granicy 
dziaJ—i sąsiednie–), 

 

3) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne 

lub imitu–ące dachów—ę fa—turą i kolorem, 

 

4) ”oddasza mogą być do`wietlone za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych, 

 

5) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detali 

(kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, 

”astelowy brzos—winiowy, ｭzJamana bielｬ) 
 

5Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
gospodarczych i garawy lub budyn—ów o ”oJączonych 
funkcjach oraz ich usytuowanie: 

 

1) za budyn—iem miesz—alnym, –a—o wolnosto–ące; 
bądu we ws”ólne– granicy dziaJe—, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego, przy zachowaniu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

3) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 7,0 m licząc od ”ro–e—towanego 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

 

4) ”owierzchnia zabudowy dla budyn—ów 
gospodarczych i garawy lub budyn—ów 
o ”oJączonych fun—c–ach ｦ maksimum 100 m2, 
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5) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci dachowych ”od —ątem od 30o do 45o lub 

–ednos”adowe dla budyn—ów usytuowanych 
w granicy dziaJ—i, 

 

6) dla garawy dobudowanych do budyn—ów 
miesz—alnych do”uszcza się dachy ”Jas—ie- 

stropodachy, 

 

7) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

 

8) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u - 

jasna, 

 

9) nie do”uszcza się realizac–i garawy blaszanychŁ 
 

§ 13. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJugową i miesz—aniową 
–ednorodzinną, o—re`lone na rysun—u ”lanu symbolem - 
U,MN. 

 

2Ł Przeznaczenie uzu”eJnia–ące: 
 

1) obie—ty maJe– architektury, 

 

2) zieleL ozdobna i rekreacyjna, 

 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

4) miejsca parkingowe i do–azdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowego 
i uzu”eJnia–ącegoŁ 
 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) co na–mnie– 30% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy: od 0,2 do 
0,6; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszczalne są ”refabry—owane —sztaJt—i 
betonowe do budowy sJu”—ów i mur—ów 
co—oJowych z awurowym wy”eJnieniem ”rzęseJ 
elementami drewnianymi lub metalowymi); 

 

4Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
usJugowych wielofun—cy–ną o charakterze 

komercyjnym (handlu i rzemiosJa ”oJączonych 
z fun—c–a miesz—alną: 
 

1) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ąceŁ 
Wyso—o`ć budyn—ów ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, ma—symalnie 10,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

 

2) dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 20o do 45o 

i —alenicy nad gJówną bryJą budyn—u 
usytuowaną wzdJuw ulicy (w ”rzy”ad—u 
istnie–ących wąs—ich dziaJe— ｦ o szero—o`ci 
mnie–sze– niw 16Ł0 m do”uszcza się 

usytuowanie —alenicy budyn—u wzdJuw granicy 
dziaJ—i sąsiednie–), 

 

3) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne 

lub imitu–ące dachów—ę fa—turą i kolorem, 

 

4) ”oddasza mogą być do`wietlone za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych, 

 

5) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detali 
(kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, 

”astelowy brzos—winiowy, ｭzJamana bielｬ) 
 

5Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
gospodarczych i garawy lub budyn—ów o ”oJączonych 
funkcjach oraz ich usytuowanie: 

 

1) za budyn—iem usJugowym –a—o wolnosto–ące; 
bądu we ws”ólne– granicy dziaJe—, 

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 1 kondygnacja, 

ma—symalnie 6,5 m licząc od ”ro–e—towanego 
poziomu terenu do kalenicy dachu; 

 

3) ustala się ”owierzchnię zabudowy dla 
budyn—ów gos”odarczych i garawy lub 
budyn—ów o ”oJączonych fun—c–ach ｦ 

maksimum 100 m2; 

 

4) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci dachowych ”od —ątem od 30o do 45o lub 

–ednos”adowe dla budyn—ów usytuowanych 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJ—i; 

 

5) do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u usJugowo-

mieszkalnego, przy zachowaniu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

 

6) dla garawy dobudowanych do budyn—ów 
usJugowo-miesz—alnych do”uszcza się dachy 
”Jas—ie ｦ stropodachy; 

 

7) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

 

8) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u ｦ 

jasna; 

 

9) nie do”uszcza się realizac–i garawy blaszanychŁ 
 

§ 14. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJugową o charakterze 

publicznym i —omercy–nym, wielofun—cy–ną (handlu 
o powierzchni sprzedawy do 800 m2), gastronomii, 

zdrowia, rzemiosJa, —ultury it”Ł) o—re`loną na rysun—u 
planu symbolem - U (1U-4U). 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się: 
 

1) budynki gospodarcze i garawe obsJugu–ące 
”odstawową fun—c–ę 

 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

3) obie—ty maJe– archite—tury, 
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4) zieleL ozdobną i re—reacy–ną, 
 

5) miejsca parkingowe i do–azdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 
 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) co najmniej 30% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 0,6; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych; 
 

4. Forma architektoniczna zabudowy 

usJugowe–: 
 

1) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ące, 
 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, ma—symalnie 10,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

 

3) dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 20o do 45o 

i —alenicy nad gJówną bryJą budyn—u 
usytuowaną wzdJuw ulicy (w ”rzy”ad—u 
wąs—ich dziaJe— ｦ o szero—o`ci mnie–sze– niw 
16Ł0 m do”uszcza się usytuowanie —alenicy 
budyn—u wzdJuw granicy dziaJ—i sąsiednie–)Ł 
Śo”uszczalne ”Jas—ie stro”odachy, 

 

4) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne 

lub imitu–ące dachów—ę fa—turą i kolorem, 

 

5) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detali 
(kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, 

”astelowy brzos—winiowy, ｭzJamana bielｬ)Ł 
 

5. Budynki gospodarcze i garawe obsJugu–ące 
”odstawową fun—c–ę nalewy realizować: 
 

1) za budyn—iem usJugowym –a—o wolnosto–ące 
bądu we ws”ólne– granicy dziaJe—, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 

lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
usJugowego, ”rzy zachowaniu nie”rze—raczalne– 
linii zabudowy, 

 

3) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 7.0 m do kalenicy dachu, 

 

4) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowych ”od —ątem od 30o do 45o lub 

jednos”adowe dla budyn—ów usytuowanych 
w granicy dziaJ—i, 

 

5) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce . 

 

6) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u - 

jasna 

 

§ 15. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJug s”ortu, o—re`loną na 
rysunku planu symbolem - US 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się: 
 

1) budyn—i gos”odarcze obsJugu–ące ”odstawową 
fun—c–ę 

 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

3) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

4) zieleL ozdobną i re—reacy–ną, 
 

5) miejsca parkingowe i do–azdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 
 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) co na–mnie– 30% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
przekraczać 0,6; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych; 
 

4Ł Forma archite—toniczna zabudowy usJugowo-

sportowej: 

 

1) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ące, 
 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, ma—symalnie 12,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

 

3) dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 30o do 45o 

i —alenicy nad gJówną bryJą budyn—u 
(do”uszczalny ”Jas—i stro”odach oraz przekrycia 

Ju—owe w tym pneumatyczne hale sportowe), 

 

4) dla dachów dwus”adowych nalewy ”rzy–ąć ten 
sam —ąt nachylenia dachu dla obydwu ”oJaci 
dachowych, 

 

5) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe, brązowo-czerwone lub grafitowe), 

ceramiczne lub imitu–ące dachów—ę fa—turą 
i —olorem; do”uszczalna blacha oraz materiaJy 
stosowane w systemach ”rze—ryć Ju—owych, 
 

5Ł Budyn—i gos”odarcze obsJugu–ące 
”odstawową fun—c–ę nalewy realizować: 
 

1) za budyn—iem usJugowo-sportowym jako 

wolnosto–ące bądu we ws”ólne– granicy dziaJe—, 
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2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 1 kondygnacja, 

ma—symalnie 6,0 m licząc od ”ro–e—towanego 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

 

3) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowych ”od —ątem od 30o do 45o lub 

jednospadowe (dopuszczalne stropodachy 

”Jas—ie) dla budyn—ów usytuowanych 
w granicy dziaJ—i, 

 

5) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce . 

 

6) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u - 

jasna 

 

§ 16. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJug re—reac–i, o—re`loną na 
rysunku planu symbolem - USr. 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się: 
 

1) budyn—i gos”odarcze obsJugu–ące ”odstawową 
fun—c–ę 

 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

3) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

4) zieleL ozdobną i re—reacy–ną, 
 

5) miejsca parkingowe i do–azdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 
 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) co na–mnie– 30% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
przekraczać 0,6; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych; 
 

4Ł Forma archite—toniczna zabudowy usJugowe– 
 

1) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ące, 
 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, ma—symalnie 10,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

 

3) dachy dwu-lub wielospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 20o do 45o 

i —alenicy nad gJówną bryJą budyn—u 
(do”uszczalny ”Jas—i stro”odach), 

 

4) pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

—olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna 

 

5Ł Budyn—i gos”odarcze obsJugu–ące 
”odstawową fun—c–ę nalewy realizować: 
 

1) za budyn—iem usJugowym –a—o wolnosto–ące 
bądu we ws”ólne– granicy dziaJe—, 

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 1 kondygnacja, 

ma—symalnie 7,0 m licząc od ”ro–e—towanego 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

 

3) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci dachowych ”od —ątem od 20o do 45o 

(do”uszczalne stro”odachy ”Jas—ie) 
 

4) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

kolorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asnaŁ 
 

§ 17. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJugową wielofun—cy–ną 
z dopuszczeniem zieleni parkowej (m.in. hospicjum) 

o—re`loną na rysun—u ”lanu symbolem - U,ZP. 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się: 
 

1) budyn—i gos”odarcze obsJugu–ące ”odstawową 
fun—c–ę 

 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

3) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

4) zieleL ozdobną i re—reacy–ną, 
 

5) urządzenia s”ortowe, 
 

6) ciągi ”iesze 

 

7) miejsca parkingowe i do–azdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 
 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) co na–mnie– 60% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 0,4; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych; 
 

4Ł Forma archite—toniczna zabudowy usJugowe– 
 

1) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ące, 
 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, ma—symalnie 12,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

 

3) dachy dwu-lub wielospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 20o do 45o 

i —alenicy nad gJówną bryJą budyn—u 
(do”uszczalny ”Jas—i stro”odach), 

 

4) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

—olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna 
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5Ł Budyn—i gos”odarcze obsJugu–ące 
”odstawową fun—c–ę nalewy realizować: 
 

1) za budyn—iem usJugowym –a—o wolnosto–ące 
bądu we ws”ólne– granicy dziaJe—, 

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ｦ 1 kondygnacja, 

ma—symalnie 6,0 m licząc od ”ro–e—towanego 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

 

3) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci dachowych ”od —ątem od 20o do 45o 

(do”uszczalne stro”odachy ”Jas—ie) 
 

4) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

kolorystyka `cian zewnętrznych budyn—u –asnaŁ 
 

§ 18. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę ”rodu—cy–ną i s—Jadową (hale 
”rodu—cy–ne, s—Jady, magazyny, hurtownie it”Ł), 
o—re`loną na rysun—u ”lanu symbolem - P (1P-2P). 

 

2. Jako przeznaczenie uzupeJnia–ące ustala się: 
 

1) obie—ty biurowe, administracy–ne oraz ”ozostaJe 
związane z fun—c–ą ”odstawową, 

 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

3) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

4) zieleL ozdobną i re—reacy–ną, 
 

5) miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 
 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) co na–mnie– 10% dziaJ—i stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 0,8; 

 

3) nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszczalne są ”refabry—owane —sztaJt—i 
betonowe do budowy sJu”—ów i mur—ów 
co—oJowych z awurowym wy”eJnieniem 
elementami drewnianymi lub metalowymi); 

 

4Ł Forma archite—toniczna zabudowy usJugowo-

produkcyjnej: 

 

1) wyso—o`ć budyn—ów -3 kondygnacje 

nadziemne, ma—symalnie 12,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu 

 

2) dachy spadowe o —ącie nachylenia gJównych 
”oJaci od 25o do 45o (do”uszcza się ”Jas—i 
stropodach), 

 

 

3) ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

—olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asnaŁ 
 

§ 19. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJugową o charakterze 

sakralnym (obiekty kultu sakralnego), o—re`lone na 
rysunku planu symbolem ｦ UKs (1UKs ｦ 3UKs). 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się: 
 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

 

2) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

3) zieleL ozdobną, 
 

4) utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy 

niezbędne dla obsJugi ”rzeznaczenia 
podstawowego, 

 

5) mie–sca gromadzenia od”adów (wydzielone 
i zadaszone) nawiązu–ące materiaJami do 
budyn—ów o przeznaczeniu podstawowym 

i nakryte dachem w kolorystyce dachu 

budyn—ów otacza–ących ｦ dotyczy terenu 

2UKs; 

 

3. Ustala się zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu 2UKs: 

 

1) co na–mnie– 20 % terenu dziaJ—i stanowić 
powinna powierzchnia biologicznie czynna. 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ 

maksymalnie do 0.5, 

 

3) ma—symalna wyso—o`ć do: 
 

a) kalenicy ｦ 15.80m 

 

b) szczytu wiewy - 26.00m 

 

4) nie do”uszcza się rozbudowy i przebudowy 

istnie–ących obie—tów, 
 

5) do”uszcza się odbudowę i remonty obie—tów 
zabytkowych, do uzyskania formy pierwotnej, 

w tym: 

 

a) a) dach dwuspadowy symetryczny o nachyleniu 

”oJaci dachowych - 550 

 

b) wy—oLczenie elewac–i w kolorach naturalnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
(cegJa, —amieL, drewno, ”ias—owiec, granit 
itp.); 

 

c) wy—lucza się stosowania –a—o materiaJów 
wy—oLczeniowych elewac–i blachy faliste– 
i trapezowej oraz innych materiaJów 
i technologii, —tórych zastosowanie zmieniJoby 
chara—ter obie—tów; 

 

6) ogrodzenia ”owinny być —sztaJtowane ”rzy 
s”eJnieniu ”oniwszych warun—ów: 
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a) za—azu–e się stosowania ogrodzeL ”eJnych za 
wy–ąt—iem —amienia i cegJy —lin—ierowe–; 

 

b) obowiązu–e ma—symalna wyso—o`ć ogrodzenia 
do 2,0 m 

 

4Ł Ustala się zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu 1UKs i 3UKs: 

 

1) co na–mnie– 10 % terenu dziaJ—i stanowić 
powinna powierzchnia biologicznie czynna. 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ 

maksymalnie do 0.8, 

 

3) ma—symalna wyso—o`ć do szczytu —a”licz—i ｦ 

do 4.5 m 

 

4) dach dwuspadowy symetryczny o nachyleniu 

”oJaci dachowych - 450 

 

5) nie do”uszcza się rozbudowy i przebudowy 

istnie–ących obie—tów, 
 

6) do”uszcza się odbudowę i remonty obie—tów 
zabytkowych, do uzyskania formy pierwotnej. 

 

§ 20. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod wody powierzchniowe (zbiorniki wodne 

retencyjno-re—reacy–ne, —anaJy odwadnia–ące-otwarte 

lub zakryte i strumienie), oznaczonego na rysunku 

planu symbolem WS (1WS-28WS). 

 

§ 21. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zieleL ”ubliczną urządzoną, oznaczonego 
na rysunku planu symbolami ZP (1ZP- 3ZP) 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) oczek wodnych, fontann; 

 

2) ”lacu zabaw dla dzieci, urządzeL s”ortowych; 
 

3) maJych form architektonicznych; 

 

4) ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowych; 
 

5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

w tym o`wietlenia ciągu ”ieszego 
i rowerowego; 

 

§ 22. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod lasy i dolesienia, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZL (1ZL-24ZL). 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) budowli związanych z gos”odar—ą le`ną na 
”odstawie ”rze”isów ustawy o lasach, (wiew 
obserwacy–nych do wyso—o`ci 30m, ambon 
my`liws—ich do wyso—o`ci 10m, altan le`nych 
o powierzchni do 50m2 oraz urządzeL dla 
zwierząt le`nych-”a`ni—i) 

 

2) napowietrznych sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej z zachowaniem istnie–ącego 
drzewostanu; 
 

§ 23. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zieleL izolacy–ną, oznaczonego na rysun—u 
planu symbolami ZI (1ZI- 5ZI). 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) ”lacu zabaw dla dzieci, urządzeL s”ortowych; 
 

2) maJych form archite—tonicznych; 
 

3) ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowych; 
 

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

w tym o`wietlenia ciągu ”ieszego 

i rowerowego; 

 

§ 24. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
pod tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolem R (1R-16R) ｦ w tym pod uprawy polowe 

i ogrodnicze. 

 

2Ł Ustala się za—az zabudowy z wyJączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej 

 

§ 25. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od ogrody dziaJ—owe, oznaczonego na 
rysunku planu symbolami ZD 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) ”lacu zabaw dla dzieci, urządzeL s”ortowych; 
 

2) maJych form architektonicznych; 

 

3) altan o powierzchni zabudowy do 25.0m2 

i wyso—o`ci do 4Ł5 m z dachami dwu lub 

wielospadowymi o nachyleniu ”oJaci 
dachowych ”od —ątem od 25o do 45o 

(do”uszczalne stro”odachy ”Jas—ie) 
 

4) ciągów ”ieszych; 
 

5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

w tym o`wietlenia; 
 

§ 26. 1Ł Wyznacza się teren ｦ stacji 

transformatorowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami E (1E ｦ 8E). 

 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenu z istnie–ących 
bądu ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych; 

 

2) projektowane stacje transformatorowo-

rozdzielcze 15ł0,4 —V nalewy realizować –a—o 
napowietrzne lub w wy—onaniu wnętrzowym 
–a—o maJo-gabarytowe stac–e wolnosto–ące 
o wystro–u archite—tonicznym harmonizu–ącym 
z otacza–ącą zabudową; 

 

3) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 0,8Ł 
 

§ 27. 1Ł Wyznacza się teren ”rze”om”owni 
`cie—ów oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem K 

(1K- 5K). 
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2Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenu z istnie–ących 
bądu ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych; 

 

2) nalewy utrzymać minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej; 

 

3) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 0,8 

 

4) budowle wyJącznie –a—o wolnosto–ące o pow. 

zabudowy do 30 m2, 

 

§ 28. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 

terenu ”od drogę ”ubliczną —lasy L oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDL (1KDL-9KDL). 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) urządzeL i sieci związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych, 

 

2) ”asów zieleni, 
 

3) do”uszcza się budowę, remonty, modernizac–ę, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

techniczne– –eweli warun—i techniczne i wymogi 

bez”ieczeLstwa na to ”ozwala–ą Ł 
 

3Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 12 m, 

 

2) szero—o`ć –ezdni: 
 

a) na terenie zabudowy ｦ 5,0 do 6,0 m, 

 

b) poza terenem zabudowy ｦ 5,0 do 5,5 m. 

 

4Ł Nalewy za”ewnić odwodnienie elementów 
pasa drogowego. 

 

5. Na terenie zabudowy obustronny lub 

–ednostronny (w zalewno`ci od ”otrzeb) chodni— 
szero—o`ci minŁ 2,0 m usytuowany bez”o`rednio ”rzy 
jezdni. 

 

6Ł Nie wy—orzystany teren ”od lo—alizac–ę –ezdni 
i chodni—ów nalewy urządzić zielenią 

 

7. Na odcinku od ul. Mickiewicza do 

projektowanej drogi 9 KŚŚ do”uszcza się zmianę 
szero—o`ci drogi w liniach rozgranicza–ących do 10 m 
a nie wy—orzystany na ten cel teren ”rzeznacza się 
”od ”oszerzenie terenów ”rzylega–ących do drogi 

 

§ 29. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod drogi publiczne klasy D oznaczone na 

rysunku planu symbolami KDD (1KDD-14KDD). 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

 

1) urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych; 

 

2) ”asów zieleni; 
 

3) do”uszcza się budowę, remonty, ”rzebudowę 
urządzeL i sieci infrastru—tury techniczne– –eweli 
warunki techniczne i wymogi bez”ieczeLstwa 
na to ”ozwala–ą Ł 
 

3Ł Ustala się zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 10 m, 

 

2) szero—o`ć –ezdni w granicach 4,5 ｦ 5,0 m, 

 

3) chodniki obustronne o szero—o`ci minŁ 2,0 m, 
usytuowane bez”o`rednio ”rzy –ezdni, 

 

4) na nie”rzelotowych za—oLczeniach ulic 
wy—onać ”lac do zawracania samochodów 
o wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m, 

 

5) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 
elementów ”asa drogowegoŁ 
 

§ 30. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od ciągi ”ieszo - jezdne oznaczone na rysunku 

planu symbolem Kxj (1Kxj-9Kxj). 

 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 
 

1) dla 1Kxj ｦ 5 Kxj: 

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 7 m; 

 

b) szero—o`ć –ezdni w granicach ｦ 4,5 m ｦ 5,0 m; 

 

2) dla 6 Kxj: 

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących- 5-7 m; 

 

b) szero—o`ć –ezdni ｦ 3,0 m; 

 

3) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 
elementów ”asa drogowegoŁ 

 

4) do”uszcza się: budowę, remonty, ”rzebudowę 
urządzeL i sieci infrastru—tury techniczne– –eweli 
warunki techniczne i wymogi bez”ieczeLstwa 
na to pozwala–ą Ł 
 

§ 31. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod drogi rolnicze oznaczone na rysunku planu 

symbolem Kxr (1Kxr-20 Kxr). 

 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 5-7 m 

 

2) szero—o`ć –ezdni w granicach ｦ 3.0 m do 

5.0 m, 

 

3) mijanki zlokalizowane w miejscach pokazanych 

na rysunku planu. 

 

3Ł Nalewy za”ewnić odwodnienie 
”owierzchniowe elementów ”asa drogowegoŁ 
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4Ł Śo”uszcza się: budowę, remonty, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

jeweli warun—i techniczne i wymogi bez”ieczeLstwa na 
to ”ozwala–ą 

 

§ 32. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od ciąg ”ieszy oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolem Kx. 

 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 5 m, 

 

2) szero—o`ć nawierzchni utwardzone– dla ruchu 
pieszego ｦ 3 m, 

 

3) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 
nawierzchni ciągu ”ieszego, 

 

4) do”uszcza się: budowę, remonty, ”rzebudowę 
urządzeL i sieci infrastru—tury techniczne– –eweli 
warunki techniczne i wymogi bez”ieczeLstwa 
na to ”ozwala–ą Ł 
 

§ 33. 1Ł Ustala się tereny —omuni—ac–i 
samochodowe– związane z obsJugą ruchu drogowego 
oznaczone na rysunku planu symbolem KS (1KS-4KS). 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) zatok autobusowych wraz wiatami dla 

”asawerów,  
 

2) ”laców manewrowych, 
 

3) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
w s”osób nie —olidu–ący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu; 

 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady zabudowy 
i zagos”odarowania terenów dla 2KS (zes”oJy garawy): 
 

1) co na–mnie– 10 % terenu dziaJ—i stanowić 
powinna powierzchnia biologicznie czynna. 

 

2) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ do 0.9 

 

3) nie do”uszcza się rozbudowy i przebudowy 

istnie–ących obie—tów, 
 

4) do”uszcza się remonty, w tym wy—oLczenie 
elewacji w kolorach jasnych, dachy w kolorach 

ciemnych; 

 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

 

§ 34. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi miasta Tarnobrzega. 

 

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

 

Przewodniczący Rady  
 

Śariusz KoJek 
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Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 115  - 10395 -  Poz. 1770 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr XIł141ł2011 

Rady Miasta Tarnobrzeg 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu, zgJoszonych w czasie jego wyJowenia do 
”ublicznego wglądu nieuwzględnionych ”rzez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg 

 
Lp. Data 

w”Jywu 
uwagi 

Nazwisko 

i imię,  
 nazwa 

jednostki  

 organizacyjnej  

 i adres  

 zgJasza–ącego  
 uwagi 

Tre`ć uwagi Oznaczenie 

nieruchomo`ci 
—tóre–  

 dotyczy  

 uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla  

nieruchomo`ci, 
—tóre–  

 dotyczy  

 uwaga 

Rozstrzygnięcie  
 Prezydenta 

Miasta 

Tarnobrzeg  

 w sprawie  

 rozpatrzenia  

 uwag 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miasta 

Tarnobrzeg 

Uwagi 

            uwaga  

nieuwzględniona 

uwaga  

 

nieuwzględniona 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 05.08.10 Bowena 
i Marian 

Niezgoda  

 ulŁ vniwna 5  

 39-400 

Tarnobrzeg 

Sprzeciw 

wobec 

lokalizacji drogi 

na dziaJ—ach 
708/3 i 782 

708/3, 782 9KDD  X    Droga 9KDD 

stanowi wawne 
lokalne 

”oJączenie u—Jadu 
komunikacyjnego 

z drogami 1KDL 

i 6KDL oraz 

umowliwia do–azd 
do 

projektowanych 

dziaJe— 
w sektorach 

14MN i 15MN 

6. 06.08.10 Andrzej Buczek  

 ul. Armii 

Krajowej 2/10  

 39-400 

Tarnobrzeg 

Sprzeciw 

wobec 

lo—alizac–i ciągu 
pieszo- 

jezdnego 

”rzebiega–ącego 
przez 

nieruchomo`ć 
462/2 w takim 

—sztaJcie –a—i 
zostaJ 

zaprojektowany 

462/2 3Kxj  X    Ciąg ”ieszo-

jezdny 3kxj 

umowliwia do–azd 
do 

projektowanych 

dziaJe— 
w sektorze 6 MN 

i zostaJ 
umiejscowiony 

solidarnie 

w stosunku do 

powierzchni 

dziaJe— 

7 09.08.10 Wojciech 

Szwarc  

 PBP ｭTAWO-

BISｬ  
 ul. 

Zwierzyniecka 

16F  

 39-400 

Tarnobrzeg 

Sprzeciw 

wobec zmiany 

przeznaczenia 

dziaJe— oznŁ nr 
ewid. 264, 

267, 269 

264, 267, 

269 

1 MN X    1 MN ｦ 

sankcjonuje 

istnie–ące 
zainwestowanie 

oraz kierunek 

rozwojowy pod 

zabudowę 
–ednorodzinną 

8 09.08.10 Jace— KrasoL  
 ul. 

Dekutowskiego 

16/30  

 39-400 

Tarnobrzeg 

OdwoJanie od 
ustaleL 

”rzy–ętych 
w projekcie ｦ 

obciąwenie 
dziaJ—i ruchem 

drogi 9KDL 

i bez”o`rednim 
sąsiedztwem 
parkingu 5KS 

523 26 MN X    Dz. nr ew. 523 

–est ｭizolowana 
od uciąwliwo`ci 
ruchu na drodze 

9 KŚLｬ terenami 
2ZI i 3ZI oraz 

4KS 

9 09.08.10 Otylia i Jan 

Jurczak  

 ul. Krzywa 45  

 39-400 

Tarnobrzeg 

Sprzeciw 

wobec 

poszerzenia 

drogi wraz 

z poboczami 

766, 777/1, 

778/1 

14 MN X    Droga Nr 1 KDL 

jest poszerzona 

do ”arametrów 
drogi publicznej -

szer.12.0 m 

zgodnie z ustawa 

o drogach 

publicznych 

10. 09.08.10 Walerian 

Terejko  

 ul. Robotnicza 

2  

 39-400 

Tarnobrzeg 

Sprzeciw 

wobec 

poszerzenia 

jezdni i poboczy 

w—racza–ących 

na dziaJ—ę 

765 14 MN X    Droga Nr 4 KDL 

jest poszerzona 

do ”arametrów 
drogi publicznej -

szer.12.0 m 

zgodnie z ustawa 

o drogach 

publicznych 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 115  - 10396 -  Poz. 1771 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy nr XIł141ł2011 

Rady Miasta Tarnobrzeg 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ ORAź źASAŚACH ICH FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z ”óunŁ zm) Rada Miasta Tarnobrzeg 
rozstrzyga, co nastę”u–e: 

 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

techniczne– sJuwące zas”o—o–eniu zbiorowych ”otrzeb 
miesz—aLców, stanowią ｦ zgodnie z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) ｦ zadania wJasne Gminy, 
z wyJączeniem zadaL, o —tórych mowa w przepisach 

odrębnychŁ 
 

§ 2. Realizac–a celów ”ublicznych, na terenach 
nie będących we wJadaniu Gminy, wymaga 

”rze”rowadzenia ”ostę”owania wywJaszczeniowego, 
o —tórym mowa w przepisach o gospodarce 

nieruchomo`ciami lub ”ozys—ania terenów dla 
realizac–i tych celów w formie zamiany na 

nieruchomo`ci będące we wJadaniu GminyŁ 
 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych Gminy oraz u–ętych w niniejszym planie, 

podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 

z ”óunie–szymi zmianami)Ł 
 

§ 4. 1Ł _rod—i na realizac–ę inwestyc–i z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych Gminy, ”ochodzą z budwetu Gminy oraz 
będą ”ozys—iwane w ramach strukturalnych funduszy 

na rozwó– regionalny, ”owycze— i —redytów 
”referency–nych lub umów z innymi podmiotami. 

Limity wydat—ów budwetowych oraz wieloletnie ”lany 

inwestycy–ne są —awdorazowo u–ęte w budwecie Gminy 
na —awdy ro—Ł 

 

2. Starania o ”ozys—anie `rod—ów 
stru—turalnych funduszy na rozwó– regionalny, 
”owycze— i —redytów ”referency–nych będą 
prowadzone samodzielnie ”rzez GminęŁ 

 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, nalewące– do zadaL wJasnych Gminy, 
”rowadzona będzie we ws”óJdziaJaniu z innymi 

podmiotami publicznymi i ”rywatnymi dziaJa–ącymi 
i inwestu–ącymi na terenie Gminy, ta— aby 
optymalizować wydat—i ”ubliczne, w szczególno`ci 
”o”rzez —oordynac–ę ”rac ”rzy realizac–i 
”oszczególnych rodza–ów uzbro–enia terenu wraz 
z budową nawierzchni ulicŁ 

 

4Ł Ja—o gJówne zasady realizac–i z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, nalewące– do zadaL 
wJasnych Gminy, ”rzy–mu–e się uwzględnienie szero—o 
”o–ętego interesu ”ublicznego miesz—aLców oraz 
rachun—u e—onomicznego uwzględnia–ącego 
efe—tywno`ć inwestyc–i, czyli wyso—o`ć na—Jadów 
”rzy”ada–ącego na –ednego miesz—aLca —orzysta–ącego 
z wybudowanej infrastruktury. 

 

§ 5. Iączne —oszty ”rzygotowania 
nieruchomo`ci, w za—resie o—re`lonym na 
”oszczególne cele, ”ochodzić będą z budwetu GminyŁ 
Koszty te o—re`la się na ”odstawie indywidualnych 
ocen i wycen z uwzględnieniem ”rognozy s—ut—ów 
finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu osiedla Miechocin w Tarnobrzegu 
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UCHWAIA Nr XIII/35/2011 

 RADY GMINY BIRCZA 

z dnia 30 maja 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz okre`lenia granic obwodów ”ublicznych szkóJ 
”odstawowych ”rowadzonych ”rzez Gminę Bircza 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 

7 wrze`nia 1991 rŁ o systemie o`wiaty (ŚzŁ UŁ 
z 2004 Nr 256 poz 2572 z ”óunŁ zmŁ ) oraz artŁ 40 
ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. 

Nr 142 poz 1591 z ”óun Ł zmŁ ) 
 

Rada Gminy w Birczy uchwala co nastę”u–e: 
 

§ 1. Ustala się nastę”u–ący ”lan sieci 
”ublicznych sz—óJ ”odstawowych ”rowadzonych ”rzez 
Gminę Bircza:  

 

 


