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UCHWAIA Nr XIIł92łńń 

 RADY MIEJSKIEJ W STRźYvOWIś 

z dnia 27 ”audzierni—a 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
”od zabudowę usJugową w miejscowo`ci vyznów w gminie Strzywów ｦ czę`ć A 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óuŁ zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z ”óuŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu, iw ”lan 
nie narusza ustaleL Studium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Strzywów uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXVI/291/01 Rady Miejskiej w Strzywowie z dnia 

13 grudnia 2001 r. z ”óunie–szymi zmianamiŁ  
 

Rada Miejska w Strzywowie uchwala, co następuje: 

 

RozdziaJ ń 

PRZEPISY OGÓLNś 

 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów ”od 
zabudowę usJugową w mie–scowo`ci vyznów 
w gminie Strzywów czę`ć AŁ 

 

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
0,15 ha, ”oJowony ”o zachodnie– stronie drogi —ra–owej 

nr 9 relacji Radom ｦ Barwinek. 

 

3Ł źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
zaJączni— Nr 1 ｦ rysunek planu, wykonany na mapie 

w s—ali 1:1000, będący integralną czę`cią uchwaJy 
i obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym legendąŁ 

 

§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem: 

 

1) 1U ｦ teren zabudowy usJugowe–Ł 
 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚLA CAIśGO TśRśNU OBJĘTśGO 
PLANEM 

 

§ 3. 1Ł Przy zagos”odarowaniu terenu ob–ętego 
”lanem nalewy uwzględnić: 
 

1) ”oJowenie w otulinie Czarnorzecko ｦ 

Strzywows—iego Par—u Kra–obrazowego, 
fun—c–onu–ącym na mocy roz”orządzenia 
Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 

16 czerwca 2005 r. w sprawie Czarnorzecko ｦ 

Strzywows—iego Par—u Kra–obrazowego, zgodnie 
z ”rze”isami szczegóJowymi ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

§ 4. 1Ł Na terenie ob–ętym ”lanem 
dopuszcza się: 
 

1) ”rzeJowenie i ”rzebudowę sieci infrastru—tury 
techniczne– oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne– ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 

przeznaczeniem w planie; 

 

2) lo—alizac–ę —ondygnac–i ”odziemne– budyn—u; 
 

3) wydzielenie dziaJe— budowlanych 
z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

 

§ 5. 1. Miejsca postojowe indywidualne 

lokalizowane na terenie 1U: 

 

1) w ilo`ci dostosowane– do ”rogramu usJug, lecz 
nie mnie– niw 4 miejsca; 

 

2) miejsca postojowe realizowane jako 

utwardzone. 

 

§ 6. Na terenie ob–ętym ”lanem za—azu–e się 
lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o (nie dotyczy sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–), w rozumieniu 

”rze”isów dotyczących ochrony `rodowis—a, a ta—we 
stacji paliw. 

 

§ 7. 1Ł źasady obsJugi terenu w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ”o”rzez 
wJączenie do istnie–ącej sieci 

elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie 

ob–ętym ”lanem lub z sieci elektroenergetycznej 

zlokalizowanej poza jego granicami; 

 

2) zaopatrzenie w wodę ”o”rzez wJączenie do 
istnie–ące– sieci wodociągowe– zlo—alizowane– 
na terenie ob–ętym ”lanem lub z sieci 

wodociągowe– zlo—alizowanej poza jego 

granicami; 

 

3) zaopatrzenie w gaz ”o”rzez wJączenie do 
istnie–ące– sieci gazowe– zlo—alizowane– na 
terenie ob–ętym ”lanem lub z sieci gazowej 

zlokalizowanej poza jego granicami; 

 

4) zaopatrzenie w sieć teletechniczną ”o”rzez 
wJączenie do istnie–ące– sieci zlo—alizowane– na 
terenie ob–ętym ”lanem lub z sieci 

teletechnicznej zlokalizowanej poza jego 

granicami; 
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5) od”rowadzenie `cie—ów bytowo - sanitarnych 

do bezod”Jywowego zbiorni—a na nieczysto`ci 
cie—Je z wywoweniem na oczyszczalnię 
`cie—ów, na zasadach o—re`lonych ”rze”isami 
szczególnymiŁ Po zrealizowaniu systemu 
—analizac–i sanitarne– od”rowadzanie `cie—ów 
do te–we sieci; 

 

6) od”rowadzenie wód o”adowych z budyn—ów 
oraz ”ar—ingów i powierzchni utwardzonych 

powierzchniowo na teren wJasne– dziaJ—i, 
w s”osób nie ”owodu–ący zanieczyszczenia 
wód ”owierzchniowych, ”odziemnych oraz 
gruntu; 

 

7) gromadzenie od”adów —omunalnych oraz 
związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią 
usJugową, w szczelnych pojemnikach na 

wJasne– dziaJce i usuwanie, a ta—we 
uniesz—odliwianie na zasadach obowiązu–ących 
w ”rze”isach odrębnych w tym zakresie; 

 

8) ogrzewanie budyn—ów indywidualne nie 
pogarsza–ące stanu `rodowis—a w rozumieniu 

”rze”isów odrębnychŁ 
 

§ 8. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu teren 

nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ 
 

§ 9. 1. Teren oznaczony symbolem 1U 

o pow. 0,15 ha ”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę 
zabudowy usJugowe–Ł 

 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy dla 
budyn—ów zgodnie z rysunkiem planu; 

 

2) do”uszcza się zlo—alizowanie fun—c–i 
mieszkalnej o ”owierzchni nie wię—sze– niw 
200m2 wyJącznie w jednym budynku 

usJugowym, 
 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 
mnie– niw 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

 

4) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mnie– 
niw 0,2 i nie więce– niw 0,5; 

 

5) teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlanąŁ 
 

3Ł Cechy zabudowy budyn—ów: 
 

1) ”oziom lo—alizac–i —alenicy gJówne– lub szczytu 

dachu do 13 m; 

 

2) dach nad bryJą gJówną budyn—u o schemacie 

dwuspadowym lub wielospadowym, 

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 300 do 450; 

 

3) —ierune— na–dJuwsze– —alenicy budyn—u 
równolegle lub ”rosto”adle do granic dziaJ—i 
budowlanej z mowliwo`cią odchylenia do 20; 

 

4) ”o—rycie dachowe: blacha, dachów—a 
ceramiczna lub materiaJ dachów—o- podobny 

w —olorze czerwonym, brązowym lub 
grafitowym; 

 

5) Jączna —ubatura budyn—ów nie wię—sza niw 
2200 m3. 

 

4Ł źasady sytuowania obie—tów maJe– 
architektury: 

 

1) wyso—o`ć do 7 m; 

 

2) dach o schemacie spadowym, o nachyleniu 

”oJaci dachowych do 450. 

 

5. Zasady sytuowania tablic i urządzeL 
reklamowych: 

 

1) lokalizowane na elewacjach o powierzchni 

tablicy nie wię—sze– niw 5 m2; 

 

2) urządzenia wolnosto–ące o wyso—o`ci do 4 m 

i ”owierzchni tablicy nie wię—sze– niw 5 m2. 

 

6Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu do drogi 
krajowej nr 9 ”o”rzez teren dziaJ—i ”rzylega–ące– od 
strony wschodniej do terenu 1U. 

 

RozdziaJ 3 

PRźśPISY KOKCOWś 

 

§ 10. Ustala się 15 % staw—ę sJuwącą 
naliczeniu –ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, w związku z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

§ 11. Tracą moc ustalenia mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/1/99 w gminie 

Strzywów, uchwalonego UchwaJą Nr XIIł100ł99 Rady 
Miejskiej w Strzywowie z dnia 21 wrze`nia 1999 r. 

(Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 26 z dnia 22 listopada 

1999 r., poz. 1205) w granicach obowiązywania 
zaJączni—a Nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

 

§ 12. W uchwale wymienionej w § 11 

wprowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1. ustalenie zawarte w §1 ustŁ 1 pkt 2 lit. m) 

otrzymu–e brzmienie: ｭm) vy 1 ｦ vy 8, vy 10 ｦ vy 33 
ｱｱｱｱｱｱ418,30 haŁｬ 

 

§ 13. Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi StrzywowaŁ 
 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Krzysztof Szlachta 
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