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UCHWAIA NR IXłń48/2011 

RAŚŹ GMINŹ ŚĘBICA 

 z dnia 23 wrze`nia 2011 rŁ 
 

w s”rawie ustalenia stawe— o”Jat za —orzystanie ”rzez o”eratorów 

i ”rzewouni—ów z ”rzystan—ów —omuni—acy–nych, —tórych 

wJa`cicielem albo zarządza–ącym –est Gmina Śębica 

 
Na podstawie art. 16 ust. 4 i ust. 5  

pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,  

”ozŁ 13), Rada Gminy Śębica uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się stawkę o”Jaty w wysoko`ci 
0,02 zJ za jedno zatrzymanie `rodka trans”ortu 
operatora i ”rzewounika na ”rzystanku 
komunikacyjnym, którego wJa`cicielem albo 
zarządzającym jest Gmina ŚębicaŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy ŚębicaŁ 

§ 3. 1Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni 
od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Śębica 

 

mgr Piotr vybura 
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UCHWAIA NR Xłń65ł2Ńńń 

RAŚŹ GMINŹ ŚĘBICA 

 z dnia 17 ”audziernika 2011 rŁ 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Śębica w mie–scowo`ciach: Pustynia i Zawada 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pzm. zm.) 

oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z ”óuniejszymi zmianami) i ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
Śębica (uchwaJa Nr Ił5ł98 Rady Gminy Śębica 
z dnia10 marca 1998 r. z ”óunŁ zmianami), Rada 
Gminy Śębica uchwala co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego 
w miejscowo`ciach: Pustynia i Zawada zwany dalej 

planem. 

2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek planu wykonany na 

mapie w skali 1:1000, stanowiący integralną 

czę`ć uchwaJy i obowiązujący w zakresie 

okre`lonym legendą; 

2) zaJącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych Gminy oraz zasadach 

ich finansowania.* 

3Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony na styku wsi 
Pustynia i Zawada, ograniczony; we wsi Pustynia od 

”óJnocy drogą gminną, od wschodu drogą ”owiatową 
nr 1288, od zachodu i ”oJudnia rowem melioracyjnym; 

we wsi źawada obejmuje czę`ci dziaJek 13 i 14 

ograniczone od wschodu drogą ”owiatową nr 1288, 
a od ”oJudnia i zachodu granice wyznaczone bez 

oparcia o charakterystyczne punkty terenu, a ich 

przebieg jak na rysunku planu. 

4Ł Rysunek ”lanu obowiązuje w zakresie 

okre`lonym w tre`ci niniejszej uchwaJyŁ 

5Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 
”lanu są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granice obszaru objętego ”lanem, 
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2) linie rozgraniczające tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania wraz z symbolami 

identyfikacyjnymi tych terenów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

4) symbole literowe i oznaczenia cyfrowe, 

wyrówniające tereny o równym ”rzeznaczeniu 

 i o równych zasadach zagos”odarowaniaŁ 

6Ł Nastę”ujące oznaczenia na rysunku ”lanu są 
ustaleniami informacyjnymi: 

1) granice administracyjne 

2) linie energetyczne 

3) gazociągi 

4) wodociągi 

5) sieć kanalizacyjna 

6) rowy melioracyjne. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym jest mowa w § 1 

2) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”rzewawa 
w obrębie terenu wykazanego na rysunku ”lanu 
liniami rozgraniczającymi, 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć takie ”rzeznaczenie, które uzu”eJnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 

w obrębie terenu wyznaczonego na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i nie mowe 
stanowić więcej niw 30% ”owierzchni 

zabudowy przeznaczenia podstawowego 

w obrębie wydzielonej dziaJki budowlanej, 

4) intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wskaunik wyrawający stosunek 
wielko`ci ”owŁ zabudowy do ”owierzchni 
dziaJki lub terenu, 

5) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć odlegJo`ć w rzucie pionowym 

”omiędzy najwywszym ”unktem dachu 

(kalenicy) lub gzymsu wieLczącego a poziomem 

terenu, 

6) obiektach obsJugi technicznej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, 
obsJugi trans”ortu ”ublicznego, utrzymania 
dróg, zieleni, urządzeL ”Ł”owŁ i inne sJuwące 
zaspokajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców 
oraz celom publicznym, 

7) strefie technicznej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
tereny ”rzylegające do urządzeL i sieci 

uzbrojenia terenu o wielko`ciach i sposobie 

zagos”odarowania okre`lonych w przepisach 

odrębnych, sJuwące za”ewnieniu 

bez”ieczeLstwa ich uwytkowania oraz ochronie 
”rzed ich ewentualnym uciąwliwym 

oddziaJywaniem, lub ochronie wynikającej 
z ”rze”isów szczególnychŁ 

§ 3. Na obszarze objętym ”lanem wyrównia się 
nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów oznaczone 
symbolami identyfikacyjnymi, o których mowa  
w §1 ustŁ 5 pkt 4: 

1) P - teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów, 

2) U - teren zabudowy usJugowej, 

3) UMN - teren zabudowy usJugowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

4) KD - teren dróg ”ublicznych, 

5) KDW - teren dróg wewnętrznych, 

6) ZP - teren zieleni urządzonejŁ 

§ 4. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

1) ochrona `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego zgodnie z zasadami okre`lonymi 
w § 5, 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu zgodnie 

z zasadami okre`lonymi w ustaleniach 

szczegóJowychŁ 

§ 5. Ustala się zasady ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

1) W obrębie terenów 1P i 4P, objętych 
opracowaniem ”lanu do”uszcza się lokalizację 
”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu 

obowiązujących ”rze”isów z zakresu ochrony 

`rodowiska, dla których ”rze”rowadzona 
”rocedura oceny oddziaJywania na `rodowisko 

wykazaJa brak niekorzystnego w”Jywu na 
przyrodę oraz zdrowie i wycie ludzi, oraz nie 
będą zagrawać zasobom GJównego źbiornika 
Wód Podziemnych nr 425 i zabudowie 

mieszkaniowej znajdującej się na terenach 
sąsiednich, 

2) Śo”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowisku, 
dla terenów 2U i 3UMN nie mogą ”rzekraczać 
warto`ci okre`lonych w przepisach ustawy 

”rawo ochrony `rodowiska ; jak dla terenów 
mieszkaniowo-usJugowych, 

3) W celu ochrony urządzeL wodnych ustala się: 

a) wzdJuw rowów melioracyjnych nalewy zachować 
nie wygrodzony pas o szeroko`ci 3,0 mŁ od 
zewnętrznej krawędzi rowu, umowliwiający jego 
konserwację oraz ochronę otuliny biologicznejŁ 

b) w obrębie ”asa, o którym mowa w pkt. a, 

ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem 
urządzeL wodnych i infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się zmianę ”rzebiegu rowu 
melioracyjnego oraz na przekrycie go. 
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§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu nieruchomo`ci, 
zasady sytuowania budynków i scalania dziaJek: 

1) ustala się minimalne szeroko`ci dziaJek 
budowlanych: 

a) dla terenów usJug i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej UMN: dla zabudowy 

wolnostojącej ｦ 20,0 m, dla zabudowy 

bliuniaczej ｦ 12,0 m, 

b) dla terenów zabudowy usJugowej Uｦ 30,0m, 

c) dla terenu obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów: 1 P ｦ 200,0 m , 4P ｦ 80,0 m. 

2) minimalne ”owierzchnie nowych dziaJek wedJug 
ustaleL szczegóJowych, 

3) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci dla dziaJek 
”oJowonych ”rzy drodze do”uszcza się 
odchylenie do 100 od kąta ”rostego ”oJowenia 
dziaJki w stosunku do drogi, 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy od zewnętrznej 

krawędzi jezdni jak na rysunku ”lanuŁ 

5) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
w miejscach gdzie na rysunku planu nie 

wskazano linii zabudowy, nową zabudowę 
nalewy lokalizować w odlegJo`ci minŁ 6,0 m od 
linii rozgraniczającej: drogi dojazdowej 7KŚ, 
wewnętrznej lub ciągu ”ieszo-jezdnego. 

6) budynki gos”odarcze nie mogą być realizowane 

w linii zabudowy budynków mieszkalnych, 
winny być sytuowane z tyJu budynków 
mieszkalnych. 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 

1) obsJuga komunikacyjna obszarów ”rzylegJych 
do dróg ”ublicznych klasy L poprzez zjazdy 

bezpo`rednie do dziaJek zlokalizowanych 
bez”o`rednio ”rzy nichŁ 

2) obsJuga komunikacyjna obszarów ”rzylegJych 
do drogi publicznej klasy G poprzez zjazdy do 

dróg dojazdowych lub wewnętrznych, ”rzy 
czym ich minimalna szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających wynosi od”owiednio: 10,0 m 
i 5,5 m. 

3) dojazd do drogi ”ublicznej klasy L mowe być 
ustanowiony ”o”rzez drogę wewnętrzną lub 
ciąg ”ieszo-jezdny, przy czym minimalna 

szeroko`ć nowo realizowanych dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych wynosi 

5,5 m. 

4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki 
dotyczące miejsc ”arkingowych: 

a) dla terenu obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów ｦ 20 miejsc/ 100 zatrudnionych. 

W ”rzy”adku zlokalizowania usJug dodatkowo 
1 miejsce/25 zatrudnionych, 

b) dla terenu zabudowy usJugowej 1 miejsce/  

50 m2 ”owŁ uwytkowej, 

c) dla terenu usJug i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ｦ odpowiednio: 1 miejsce/  

30 m2 ”owŁ uwytkowej, 1 miejsce/ 

1 mieszkanie. 

§ 8. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

systemu zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci 

elektro energetycznych oraz sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych. 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci `redniego na”ięcia, 

2) wzdJuw istniejących linii elektroenergetycznych 

nalewy zachować strefy techniczne, zgodnie 

z ”rze”isami szczególnymi w tym zakresie, 

3) do”uszcza się remonty i ”rzebudowę 
istniejących oraz budowę nowych 
napowietrznych i kablowych linii 

elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia oraz stacji transformatorowych 
napowietrznych i wewnętrznych ”od 
warunkiem, we nie będzie to kolidować z innymi 

ustaleniami planu, 

4) linie `redniego i niskiego na”ięcia mogą być 
lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg 
z zachowaniem wymagaL okre`lonych 
w odrębnych ”rze”isach dotyczących dróg 
publicznych i sieci infrastruktury technicznej, 

5) w obrębie stref technicznych linii 
elektroenergetycznych nalewy zachować ”asy 
wolne od zadrzewieL 5,5 m w obie strony linii, 

6) zmniejszenie lub likwidacja stref technicznych 

od sieci i urządzeL oznacza zmniejszenie lub 

likwidację ograniczeL w zagospodarowaniu 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

7) do”uszcza się budowę sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych, ”od warunkiem, we nie 
będą kolidowaJy z innymi ustaleniami planu, 

8) sieci i urządzenia telekomunikacyjne mogą być 
lokalizowane w liniach rozgraniczających drógŁ 

§ 9. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

urządzeL i sieci zaopatrzenia w gaz: 

1) zaopatrzenia w gaz z istniejącej sieci gazowej 
(na granicy obszaru objętego ”lanem), ”o 
rozbudowaniu jej wzdJuw drogi ”ublicznej 
oznaczonej na planie symbolem 5KD 

2) ”rojektowane gazociągi nalewy sytuować ”oza 
liniami rozgraniczającymi dróg, tak aby nie 
kolidowaJy z innymi ustaleniami planu; 

do”uszcza się lokalizowanie gazociągów 
w obrębie linii rozgraniczających drógŁ 

§ 10. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

systemu zaopatrzenia w wodę: 

- dla terenu 1P zasilanie z 

biegnącej ”rzy drodze ”ublicznej oznaczonej na 
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planie symbolem 6KD, poza granicami planu 

iłlub ze studni gJębinowejŁ 

- dla ”ozostaJych z istniejącej sieci biegnącej 
wzdJuw drogi 5KŚŁ 

§ 11. Ustala się zasady od”rowadzania 
`cieków komunalnych i opadowych: 

1) od”rowadzenie `cieków komunalnych do 

publicznej 5KD poza granicami planu, 

2) od”rowadzenie wód o”adowych i wód 
rozto”owych, dla terenów 1P, 4P i 2U 

z powierzchni narawonych na zanieczyszczenia 
(drogi, place postojowe, parkingi itp.) poprzez 

urządzenia oczyszczające do kanalizacji 
deszczowej związanej z systemem rowów 
melioracyjnych lub do gruntu. 

§ 12. Ustala się zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) ogrzewanie budynków ”rzez kotJownie 
indywidualne i lokalne , 

2) do ogrzewania nalewy stosować uródJa cie”Ja 
o”arte na no`nikach energii nie ”ogarszających 
stanu `rodowiska naturalnego lub energii 

odnawialnej np. wody geotermalne. 

§ 13. Ustala się zasady gos”odarki od”adami: 

1) gospodarka odpadami komunalnymi powinna 

być ”rowadzona w oparciu o obowiązujące na 
terenie Gminy zasady, w s”osób nie 
zagrawający `rodowisku naturalnemu, 

2) gos”odarkę od”adami nalewy ”rowadzić 
z uwzględnieniem segregacji od”adów u uródeJ 
ich powstawania, a ”ochodzącymi 
z dziaJalno`ci usJugowej i ”rodukcyjnej wedJug 
zasad okre`lonych obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, w dostosowaniu do 

rodzaju ”rowadzonej dziaJalno`ci w s”osób 
zapewniający ochronę `rodowiskaŁ 

§ 14. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu tereny 
”ozostawia się w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 15. Ustala się stawkę ”rocentową, na 
podstawie której okre`la się jednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu, w wysoko`ci 30%Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 16. 1Ł Wyznacza się teren obiektów 
produkcyjnych, skJadów i magazynów, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1P. 

2. Przeznaczenie podstawowe; 

1) zabudowa produkcyjna, skJadów i magazynowa 

z zakresu ”rzemysJu s”owywczego, 
farmaceutycznego itp. 

2) obiekty administracyjne, pomocnicze oraz 

o`rodki badawcze związane z dziaJalno`cią 
okre`loną w pkt 1, 

3) drogi dojazdowe, wewnętrzne i parkingi. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa usJugowa związana funkcjonalnie 
z dziaJalno`cią obiektów, o których mowa 
w ust.2 pkt 1 i 2, 

2) oczyszczalnia `cieków, 

3) obiekty maJej architektury, 

4) zieleL urządzona, 

5) studnia gJębinowa, 

6) zbiornik p-”owŁ 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu 

2) intensywno`ć zabudowy nie mowe być większa 

niw 0,7; nalewy zachować minimum  
15% powierzchni dziaJki jako biologicznie 
czynnej 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki 4,5 ha, 

4) przy granicy z terenami 2U i 3UMN nalewy 
w”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką 
o szeroko`ci minŁ 2,0 mŁ 

5) do”uszcza się ”odziaJy na mniejsze dziaJki dla 
urządzeL infrastruktury technicznej 
i komunikacji. 

5Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 

1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 22,0 mŁ 
za wyjątkiem urządzeL technologicznych 
i infrastrukturalnych, dla których wysoko`ć 
mowe być większa, 

2) do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
jednos”adowe, dwus”adowe, ”Jaskie lub 
wielokrzywiznowe o kącie nachylenia ”oJaci od 
0 ｦ 35o 

3) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

naturalnych materiaJów wykoLczeniowych 

takich jak kamieL, drewno lub imitacji tych 
materiaJówŁ Śachy ”okryte blachą ”rofilowaną, 
gJadką lub innym ”odobnym materiaJem 
pokryciowym z do”uszczeniem ”okryć 
bitumicznych. 

4) wysoko`ć wolnostojących urządzeL 
reklamowych do 16,0m. 

6Ł ObsJuga komunikacyjna na zasadach 
okre`lonych w § 7 pkt 1-3. 

7Ł Minimalne wskauniki miejsc ”arkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 4 lit. a. 
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§ 17. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

2U. 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) usJugi w tym handlu, 

2) zakazuje się lokalizowania ”rzedsięwzięć 
zaliczonych do mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, 

3) nie do”uszcza się rozbudowy, ”rzebudowy, 
modernizacji oraz wymiany istniejącej 
zabudowy. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty maJej architektury, 

2) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej 
i zieleni, 

3) do”uszcza się remonty zabez”ieczające 
istniejącej zabudowyŁ 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  

z § 6 pkt 5, 

2) intensywno`ć zabudowy nie mowe być większa 

niw 0,6; nalewy zachować minimum  
20% ”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni 
biologicznie czynnej, 

3) nalewy w”rowadzić ”asy zieleni izolacyjnej 
wysokiej o szeroko`ci minŁ 1mŁ wzdJuw 
ogrodzenia, 

4) obsJuga komunikacyjna, na zasadach 
okre`lonych w § 7 ”kt 1i3 bez”o`rednio z drogi 

publicznej 7KD lub 8KDW, 

5) minimalne wskauniki miejsc ”arkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 4 lit. b, 

6) zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

okre`lonymi w §8-13. 

5Ł źasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy do 12,0 m, 

2) liczba kondygnacji nadziemnych dwie oraz 

trzecia w przestrzeni dachowej, 

3) obowiązek realizacji dachów dwu lub 
wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o , 

4) elewacje budynków w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wykoLczeniowych np. tynk, drewno, ceramika 

elewacyjna, kamieL naturalny i inne szlachetne 

materiaJy wykoLczeniowe. Dachy pokryte 

dachówką ceramiczną, blachą ”rofilowaną 
w barwach ceramiki naturalnej, brązu lub 
ciemnej zieleni lub innym ”odobnym materiaJem 

pokryciowym z wyJączeniem ”okryć 
bitumicznych. 

§ 18. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczony na rysunku planu symbolem 3UMN. 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) dla dziaJek 578 i 579 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z do”uszczeniem usJug 
wolnostojących lub wbudowanych, 

2) dla ”ozostaJych zabudowa usJugowa 
z dopuszczeniem budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego 

pomieszczonego na ostatniej kondygnacji 

budynku. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) budynki gos”odarcze, garawe, 

2) drogi wewnętrzne, 

3) miejsca postojowe, 

4) obiekty maJej architektury, 

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

4. Zasady zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy  

zgodnie rysunkiem planu oraz ustaleniami  

§ 6 pkt 1 lit. a, 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej ｦ 1000 m2, dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usJugami wbudowanymi ｦ 1200 m2, 

z usJugami wolnostojącymi ｦ 1500 m2, 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudowy 
usJugowej ｦ 1100.0 m2, 

4) intensywno`ć zabudowy nie mowe być większa 

niw 0,4; nalewy zachować minimum  
30% ”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni 
biologicznie czynnej. 

5Ł źasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) Forma architektoniczna budynków 
mieszkalnych: 

a) wysoko`ć obiektów mieszkaniowych do  
9,0 m do trzech kondygnacjach nadziemnych 

w tym trzecia w przestrzeni dachowej, 

garawowych do 5,0 mŁ 

b) obowiązek realizacji dachów dwu lub 
wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o , 

c) ukJad kalenicy gJównej ”rosto”adJy do drogi 
5KD, 

d) elewacje budynków w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wykoLczeniowych np. drewno, ceramika 
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elewacyjna, kamieL naturalny lub ich imitacjąŁ 
Śachy ”okryte dachówką ceramiczną, blachą 
”rofilowaną w barwach ceramiki naturalnej, 

brązu lub ciemnej zieleni lub innym ”odobnym 

materiaJem ”okryciowym z wyJączeniem ”okryć 
bitumicznych, 

e) wysoko`ć wolnostojących reklam trwale 
związanych z gruntem do 5m. 

2) Forma architektoniczna budynków usJugowych 

wolnostojących: 

a) wysoko`ć budynków do 10,0 m o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych w tym druga 

w przestrzeni dachowej, 

b) obowiązek realizacji dachów dwu lub 
wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 20 -35o , 

3) Forma architektoniczna budynków 
gospodarczych i garawy : 

a) wysoko`ć budynków do 5,0 mŁ 

b) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia  
20 ｦ 30 0 lub ”JaskieŁ 

6Ł ObsJuga komunikacyjna, na zasadach 
okre`lonych w § 7 pkt 1 i 3 bez”o`rednio z dróg 
publicznych, ”o”rzez ”owiązane z drogami 

”ublicznymi drogi wewnętrzne lub ciągi ”ieszo-jezdne, 

nie wyznaczone na rysunku planu. 

7Ł Minimalne wskauniki miejsc ”arkingowych 

zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 4 lit. c. 

8. Zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

okre`lonymi w §8-13. 

§ 19. 1Ł Wyznacza się teren obiektów 
produkcyjnych, skJadów i magazynów, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 4P. 

2. Przeznaczenie podstawowe; 

1) zabudowa ”rodukcyjna, skJadów i magazynowa 

2) obiekty administracyjne, ”omocnicze związane 

z ich dziaJalno`cią 

3) drogi wewnętrzne i parkingi. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa usJugowa związana funkcjonalnie 

z dziaJalno`cią obiektów, o których mowa 
w ust.2 pkt 1, 

2) obiekty maJej architektury, 

3) zieleL urządzonaŁ 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 

2) intensywno`ć zabudowy nie mowe być większa 

niw 0,7; nalewy zachować minimum  
10% powierzchni dziaJki jako biologicznie 
czynnej, 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki 1,1 ha, 

4) przy granicy z terenami 2U nalewy w”rowadzić 
zieleL izolacyjną wysoką o szeroko`ci  
min. 2,0 m, 

5) do”uszcza się ”odziaJy na mniejsze dziaJki dla 
urządzeL infrastruktury technicznej 
i komunikacji. 

5Ł źasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw  
15,0 mŁ za wyjątkiem urządzeL 
technologicznych i infrastrukturalnych, dla 

których wysoko`ć mowe być większa, 

2) do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
jednospadowe, dwuspadowe o kącie 
nachylenia ”oJaci od 5 ｦ 35o, 

3) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

materiaJów okJadzinowych dobrej jako`ciŁ 
Śachy ”okryte blachą ”rofilowaną, gJadką lub 
innym podobnym materiaJem ”okryciowym 
z do”uszczeniem ”okryć bitumicznych, 

4) wysoko`ć wolnostojących urządzeL 
reklamowych do 10,0m. 

6Ł ObsJuga komunikacyjna na zasadach 
okre`lonych w § 7 pkt 1 i 3. 

7Ł Minimalne wskauniki miejsc ”arkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 4 lit. a. 

§ 20. 1Ł Wyznacza się teren dróg ”ublicznych 
”od czę`ć drogi ”ublicznej klasy L oznaczony na 
rysunku planu symbolem 5KD. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) chodniki wykonane z elementów 
drobnowymiarowych, 

2) do”uszcza się dwukierunkową `ciewkę 
rowerową w miejsce jednego z chodnikówŁ 

§ 21. 1Ł Wyznacza się teren dróg ”ublicznych 
”od czę`ć drogi ”ublicznej klasy G oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6KD. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 25,0 m, 

2) szeroko`ć jezdni 7,0 m, 

3) chodniki wykonane z elementów 
drobnowymiarowych, 

4) do”uszcza się dwukierunkową `ciewkę 
rowerową w miejsce jednego z chodników, 
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5) do”uszcza się lokalizację ”rzystanków 
autobusowych, 

6) do”uszcza się lokalizację no`ników 
reklamowych przy przystankach komunikacji 

zbiorowej, wykonanych z jednorodnych 

materiaJów i odznaczających się jednorodną 
stylistykąŁ 

§ 22. 1Ł Wyznacza się teren dróg ”ublicznych 
”od drogę ”ubliczną klasy Ś oznaczony na rysunku 
planu symbolem 7KD. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, 

2) szeroko`ć jezdni 5,5 m, 

3) chodniki wykonane z elementów 
drobnowymiarowych. 

§ 23. 1Ł Wyznacza się teren dróg ”ublicznych 
”od drogę wewnętrzną oznaczony na rysunku planu 

symbolem 8KDW. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,0 m, 

2) szeroko`ć jezdni 5,5 m, 

3) chodnik jednostronny wykonany z elementów 
drobnowymiarowych. 

§ 24. 1Ł Wyznacza się teren zieleni urządzonej 
oznaczony na rysunku planu symbolem 9ZP. 

2Ł źieleL urządzona niska jako otoczenie dla 
przebiegu rowu melioracyjnego, z zakazem zabudowy 

o”rócz sieci infrastruktury technicznejŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy ”rze–`ciowe i —oLcowe 

§ 25. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy ŚębicaŁ 

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Śębica 

 

mgr Piotr vybura 
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źaJącznik Nr 2 do uchwaJy Nr Xł165ł2011 z dnia 17 ”audziernika 2011 rŁ Rady Gminy Śębica 

 

w s”rawie: uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Śębica  
w miejscowo`ciach Pustynia i źawadaŁ 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych Gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 
Rada Gminy Śębica rozstrzyga co nastę”uje: 

Inwestycja celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej w postaci  poszerzenia drogi 

gminnej (oznacz. symbolem 5KD w Pustyni) oraz 

budowę drogi gminnej (oznaczŁ symbolem 7KŚ  

w Pustyni) realizowana będzie ze `rodków  
wJasnych gminy, zgodnie z ”lanem wydatków 
majątkowych okre`lanym corocznie w uchwale 
budwetowej Gminy z uwzględnieniem wykorzystania 
`rodków ”ozabudwetowychŁ Termin realizacji  

dróg będzie skorelowany ze sto”niową realizacją 
zabudowy w terenach objętych ”lanemŁ 
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UCHWAIA NR XIł48ł2Ńńń 

RADY GMINY IWIERZYCE 

 z dnia 7 listopada 2011 r. 

  
w s”rawie ”odat—u od nieruchomo`ci 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z ”óun. 

zmŁ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  

19 ”audziernika 2011rŁ w s”rawie górnych granic 
stawek kwotowych ”odatków i o”Jatach lokalnych 
w 2012r. (M. P. Nr 95, poz. 961) 

§ 1. Ustala się stawki ”odatku od 
nieruchomo`ci w nastę”ującej wysoko`ci: 

1) od gruntów: 

a) związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
gos”odarczej, bez względu na s”osób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków - 0,60 zJ od 1 m2 powierzchni; 

b) ”od jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zJ od 

1 ha powierzchni; 

c) ”ozostaJych, w tym zajętych na ”rowadzenie 
od”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku 
”ublicznego ”rzez organizacje ”owytku 
publicznego - 0,25 zJ od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich czę`ci: 

a) mieszkalnych - 0,50 zJ od 1 m2 powierzchni; 

b) związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
gos”odarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich czę`ci zajętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci 
gospodarczej - 17,00 zJ od 1 m2 powierzchni 

uwytkowej; 

c) zajętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci 
gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiaJem siewnym - 10,24 zJ 
od 1 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

d) związanych z udzielaniem `wiadczeL 
zdrowotnych, w rozumieniu ”rze”isów 
o dziaJalno`ci leczniczej, zajętych ”rzez 
”odmioty udzielające tych `wiadczeL - 4,00 zJ 
od 1 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

e) ”ozostaJych, w tym zajętych na ”rowadzenie 
od”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku 
”ublicznego ”rzez organizacje ”owytku 
publicznego - 5,00 zJ od 1 m2 powierzchni 

uwytkowej; 

3) od budowli - 2 % ich warto`ci okre`lonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 - 7 ustawy 

o podatkach i o”Jatach lokalnychŁ 

§ 2. Traci moc uchwaJa Nr XXXIIł186ł09 Rady 
Gminy w Iwierzycach z dnia 19 listopada 2009r. 

w s”rawie ”odatku od nieruchomo`ciŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego i ma zastosowanie do 

”odatku nalewnego od 2012 rŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCA 

Rady Gminy 

 

Maria Filipek 

 


