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UCHWAIA NR Vł29łńń 

RADY MIEJSKIEJ W SĘŚźISźOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu dla drogi publiczne– Jączące– autostradę A4 z drogą —ra–ową Nr 4 

na odcinku przebiega–ącym przez Bore— Wiel—i 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Sędziszowie MaJo”olskim 
uchwala, co nastę”uje:  

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta i gminy Sędziszów MJ”Ł 
uchwalonego uchwaJą Nr XLVIł297ł02 Rady Miejskiej 
w Sędziszowie MJ”Ł z dnia 25 wrze`nia 2002 rŁ 
z ”óuniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego terenu dla drogi 

”ublicznej Jączącej autostradę A4 z drogą krajową  
Nr 4 na odcinku ”rzebiegającym ”rzez Borek Wielki - 
zwany dalej planem. 

2Ł Prze”isami niniejszej uchwaJy objęty jest 
teren o ”owŁ okoJo 32 ha, ”oJowony we wsi Borek 
Wielki, w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

3Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
zaJącznik graficzny na ma”ie w skali 1:2000 

stanowiący rysunek ”lanu, który integralnie z uchwaJą 
obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeLŁ 

§ 2. 1Ł W granicach ”lanu ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów: 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭ1KŚｬ o ”owŁ okoJo 12,7 ha ”rzeznacza się 
pod odcinek drogi ”ublicznej gJównej o dJugo`ci 
okoJo 3,2 km, 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

ｭ2KŚｬ ｭ3KŚｬ ｭ5KŚｬ i ｭ6KŚｬ o Jącznej ”owŁ 
okoJo 0,60 ha ”rzeznacza się ”od odcinki 
istniejących dróg ”ublicznych ”owiatowych, 

3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭ4KŚ ｬ o ”owŁ okoJo 0,10 ha ”rzeznacza się 
pod odcinki drogi gminnej, 

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

"KX" o Jącznej ”owŁ okoJo 0,13 ha przeznacza 

się ”od ciągi ”ieszo-jezdne (dojazdy do ”ól), 

5) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

"WS" o Jącznej ”owŁ okoJo 0,65 ha ”rzeznacza 
się ”od wody ”owierzchniowe ”Jynące, 

6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

"R" o Jącznej ”owŁ okoJo 17,72 ha przeznacza 

się ”od uwytkowanie rolnicze. 

2Ł Przez ”rze”isy odrębne, wymieniane 
w niniejszej uchwale, nalewy rozumieć ”rze”isy ustaw 
wraz z roz”orządzeniami wykonawczymi do ustawŁ 

3Ł Na caJym terenie objętym ”lanem 

1) obowiązuje: 

a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nie 
związanych z ”rzeznaczeniem terenów, 

b) uwzględnienie okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymi warunków, związanych 
z przebiegiem istniejących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) za”ewnienie ”rze”Jywu wód ”owierzchniowych 

w istniejących ciekach wodnych i rowach 

odwadniających, 

d) dostosowanie istniejących sieci infrastruktury 
technicznej do zagospodarowania terenu 

zgodnego z ustaleniami planu; 

2) do”uszcza się: 

a) ”rzebudowę i ”rzeJowenie istniejących oraz 
lokalizację nowych sieci infrastruktury 

technicznej oraz budowli z nimi związanych 
w s”osób, który nie ograniczy 

zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami 

planu, 

b) ”rzebudowę istniejących koryt cieków wodnych 
i rowów odwadniających w zakresie 

niezbędnym dla realizacji mostów i urządzeL 
związanych z drogąŁ 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

§ 3. 1. Zasady zagospodarowania 

i ksztaJtowania zabudowy terenu oznaczonego na 
rysunku ”lanu symbolem ｭ1KŚｬ: 

1) droga klasy gJównej o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających 40 m, 
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2) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 7 m, 

3) urządzenie ”rzystanków autobusowych 
w zatokach autobusowych, 

4) urządzenie odcinków dróg klasy dojazdowej 
(dróg serwisowych), jedno”asmowych 
z mijankami do obsJugi komunikacyjnej 
”rzylegJego terenu i ”owiązaniem z istniejącymi 
dojazdami do ”ól, ”rzy czym do”uszcza się 
drogi dwupasmowe o szeroko`ci jezdni 5m - do 

prowadzenia dwukierunkowego ruchu 

rowerowego i samochodowego, 

5) urządzenie co najmniej jednego ”rze”ustu dla 
zwierząt, 

6) do”uszcza się lokalizację: 

a) obiektów maJej architektury, 

b) urządzeL zmniejszających ”oziom haJasu, 

c) urządzeL dla reklam: 

- o module 1m x 1,5 m i wysoko`ci nie większej 

niw 6m, ”rzy wymiarach nie większych niw 3m  
x 4,5 m, 

- o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwej jak 2m nad poziomem terenu, 

- sJu”ów o wysoko`ci nie wywszej niw 20m, 

7) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

w s”osób nie ”owodujący w”rowadzania 
ponadnormatywnych zanieczyszczeL do wód 
i gruntów (”o ”odczyszczeniu) - do istniejących 
ciekówŁ 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ｭ2KŚｬ ｭ3KŚｬ, "4KŚ" i ｭ5KŚｬ - 

dostosować do realizacji skrzywowaL istniejących dróg 
publicznych z drogą 1KŚŁ 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem "6KŚ" urządzić ”lac nawrotowy dla 
istniejącej ”oza granicami ”lanu drogi publicznej. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem "KX" urządzić odcinki ciągów ”ieszo-

jezdnych (dojazdów do ”ól), o szeroko`ci 5m 

5. Na terenach oznaczonych symbolem "WS" 

za”ewnić ”rze”Jyw wód ”owierzchniowychŁ 

6. Na terenach rolnych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem "R": 

1) zakazuje się lokalizacji: 

a) zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, 

b) obiektów związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego: 

- zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

- w odlegJo`ci mniejszej niw 15m od linii 
brzegowej ”otoków Budzisz Bystrzyca oraz 
mniejszej niw 5 m od linii brzegowej rowów 
odwadniających, 

- wywszych niw 10m, 

2) ustala się indywidualne rozwiązania s”osobu 
zao”atrzenia obiektów związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 

i nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w energię 
elektryczną, wodę i od”rowadzenia `cieków, 

3) ustala się obsJugę komunikacyjną ”o”rzez 
dojazdy istniejące, ciągi ”ieszo-jezdne KX 

i odcinki dróg, okre`lone w § 3 ust. 1 pkt 4. 

§ 4. Powiązanie komunikacyjne drogi 1KD 

z istniejącą drogą krajową Nr 4 ”o”rzez ”rzedJuwenie 
drogi 1KD na terenie miasta Ropczyce oraz 

z ”rojektowaną autostradą A 4 poprzez projektowany 

węzeJ "Ro”czyce-Sędziszów MJ”Ł" 

§ 5. Ustala się 10 % stawkę, na ”odstawie 
której ustalona będzie o”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem niniejszego 

planu. 

RozdziaJ 3 

Przepisy —oLcowe 

§ 6. Wykonanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Sędziszowa MaJo”olskiego 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

w SĘŚźISźOWIś MIPŁ 
 

mgr inwŁ Tadeusz Hule— 
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