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UCHWAIA NR Vł42ł2Ńńń 

 RADY GMINY NIWISKA 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w mie–scowo`ci PrzyJę— 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óuniejszymi zmianami), artŁ 2Ń ustŁń ustawy z dnia 

27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óuniejszymi zmianami), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska 

uchwalonego uchwaJą Nr XVIIłń25łŃŃ Rady Gminy 
Niwiska z dnia 30 listopada 2000 r.,  

Rada Gminy Niwis—a uchwala, co następu–e: 

P r z e p i s y o g ó l n e : 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo`ci PrzyJęk, 
zwany dalej planem. 

2Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
zaJącznik nr ń (graficzny) - rysunek planu w skali  

ń:ńŃŃŃ, stanowiący integralną czę`ć ”lanu, 
obowiązujący w zakresie zastosowanych w nim 

oznaczeL; 

3Ł Prze”isami niniejszej uchwaJy objęty jest 
teren o ”owierzchni Ń,ń5 ha, ”oJowony ”o zachodniej 
stronie drogi powiatowej w PrzyJękuŁ 

§ 2. ńŁ Teren objęty granicami ”lanu, 
oznaczony na rysunku ”lanu symbolem ｭMNｬ 
”rzeznacza się ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinnąŁ 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem ｭMNｬ, o”rócz ”rzeznaczenia ustalonego 
w ust. 1 do”uszcza się budynki rekreacji 
indywidualnej. 

3. Przy zagospodarowaniu terenu objętego 
”lanem obowiązuje uwzględnienie zakazów 
w zagos”odarowaniu terenu, okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymi o ochronie ”rzyrody, wynikających 
z ”oJowenia w Mielecko-Kolbuszowsko-GJogowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, funkcjonującym na 
mocy roz”orządzenie Nr 79/05 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 3ń ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ (ŚzŁ 
Urz. Województwa Podkar”ackiego nr ń38 ”ozŁ 2ńŃ5 
z ”óuniejszymi zmianami), zgodnie z ustaleniami 

niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Poziom haJasu nie mowe ”rzekraczać 
poziomu dopuszczalnego w zabudowie zagrodowej, 

okre`lonego ”rze”isami dotyczącymi ochrony 
`rodowiskaŁ 

5Ł Przez ”rze”isy odrębne nalewy rozumieć 
przepisy ustaw wraz z roz”orządzeniami 
wykonawczymi do ustaw. 

Przepisy szczegóJowe  

§ 3. Zasady zagospodarowania i ksztaJtowania 
zabudowy na terenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonej w rysunku planu symbolem 

ｭMNｬ: 

1. nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 10 m od granicy planu z drogą ”ubliczną, 
”rzebiegającą ”oza wschodnią granicą ”lanu, 

2Ł ”odziaJ terenu na 2 dziaJki budowlane 

wedJug rysunku ”lanu; 

3Ł w granicach kawdej dziaJki budowlanej 
o”rócz budynku mieszkalnego do”uszcza się 
lokalizację ń wolnostojącego budynku gos”odarczego 
lub garawowego albo gos”odarczo-garawowego  
i ń budynku rekreacji indywidualnej; do”uszcza się 
lokalizację budynków gos”odarczych w granicy 

”omiędzy wydzielonymi w ”lanie dziaJkami 

budowlanymi; do”uszcza się takwe obiekty maJej 
architektury i ”rzydomowy basen ką”ielowy, związany 
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 

4Ł wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy 

do ”owierzchni dziaJki - maksymalnie 40 %; 

5Ł udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - 

minimum 4Ń % ogólnej ”owierzchni dziaJki; 

6Ł wysoko`ć budynków mieszkalnych ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych; 

7Ł kolorystyka `cian w kolorach pastelowych, 

dopuszcza się wykoLczenie elewacji z zastosowaniem 

materiaJów naturalnych n”Ł kamieL, drewno; 

8Ł dachy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dwu lub wielospadowe, o nachyleniu 

”oJaci 3Ń º - 45º; 

9Ł budynki gos”odarcze lub garawowe albo 
gospodarczo-garawowe ｦ parterowe, dach spadzisty, 

architektura i kolorystyka budynku zharmonizowana 

z architekturą i kolorystyką budynków mieszkalnych; 

10. budynki rekreacji indywidualnej parterowe, 

dachy s”adziste, formą architektoniczną i kolorystyką 
zharmonizowane z budynkami mieszkalnymi; 

ńńŁ ogrodzenia od strony frontu dziaJki, 
awurowe; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 38  - 3910 -  Poz. 813 
 

ń2Ł w granicach kawdej dziaJki nalewy za”ewnić 
co najmniej 2 miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych, z czego 1 miejsce do”uszcza się 
w garawu; 

ń3Ł zasady dostę”u terenu mieszkaniowego do 
drogi publicznej ｦ bez”o`redni dostę” do istniejącej 
drogi publicznej kategorii drogi powiatowej, z którą 
teren objęty ”lanem graniczy od strony wschodniej 

ń4Ł zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci 
wodociągowej, 

c) od”rowadzenie `cieków do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej; 

d) od”rowadzenie wód o”adowych - 

powierzchniowo na wJasna dziaJkę, 

e) ogrzewanie budynku indywidualne, w s”osób 
nie ”ogarszający stanu `rodowiska, 

f) gromadzenie od”adów komunalnych na 
wJasnych dziaJkach i usuwanie na zasadach 

obowiązujących w gminie Niwiska; 

g) s”osób od”rowadzenia `cieków oraz 
gromadzenia i usuwania od”adów nie mowe 
”owodować zanieczyszczenia wód 
”odziemnych, wód ”owierzchniowych i gruntu; 

ń5Ł do”uszcza się ”rzebieg nowych sieci 
infrastruktury technicznej, je`li nie wykluczy to 
mowliwo`ci zagos”odarowania i zabudowy terenu 

zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 4. Ustala się 2Ń % ”rocentową stawkę 

stanowiącą ”odstawę do okre`lenia o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem planu. 

Przepisy —oLcowe  

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Niwiska 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

Uzasadnienie  

”odjęcia ”rzez Radę Gminy Niwiska uchwaJy  
nr V/42/2011 z dnia.28 Lutego 2011r w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w miejscowo`ci PrzyJęk Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w miejscowo`ci PrzyJęk obejmuje obszar 
o powierzchni 0,15 ha - dziaJki o nr ewid. gr. 

840/1,837/1,836/1 i 835łń, ”oJowone w ”oJudniowo-

zachodniej czę`ci miejscowo`ci PrzyJęk, ”o zachodniej 
stronie drogi ”owiatowejŁ Teren objęty ”lanem nie jest 

zainwestowany, czę`ciowo stanowi nieuwytek  
(dzŁ nr ewidŁ 84Ńłń,837łń) , czę`ciowo jest zalesiony 
(dz. nr ewid. 836/1 i 835łń)Ł WedJug ma”y ewidencji 
gruntów, teren objęty miejscowym ”lanem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi grunty 

zakwalifikowane jako lasy (LsV). Wg stanu 

istniejącego wymienione dziaJki są wylesione 
i odJogowaneŁ Celem o”racowania ”lanu byJo 
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

wymienionych dziaJkach, gdyw zmiana s”osobu 
zagospodarowania gruntów le`nych na cele niele`ne 
i nierolnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le`nych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  

”ozŁ ń266), mowe nastą”ić jedynie ”o uzyskaniu 
zgody wJa`ciwych organów dłs rolnictwa lub 
le`nictwa, w tym przypadku - MarszaJka 
Województwa Podkar”ackiego w procedurze 

s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 

przestrzennego. W ”rojekcie ”lanu ”rzeznaczono caJy 
teren objęty granicami ”lanu ( Ń,ń5 ha) ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną (oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN) i okre`lono szczegóJowo 
parametry zagospodarowania terenu, w tym zasady 

podziaJu na 2 dziaJki budowlane, cechy ”rzyszJej 
zabudowy i zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. Ustalenia ”lanu są 
zgodne ze studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska 

uchwalonego uchwaJą Nr XVII/125/00 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 3Ń listo”ada 2ŃŃŃ rŁ Teren objęty 
planem przewidziany jest w studium pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

i zagrodoweŁ Przyjęte rozwiązania w projekcie planu 

uwzględniają uwarunkowania zagos”odarowania 
przestrzennego terenu oraz ”owiązania funkcjonalno-

przestrzenne z terenami sąsiednimiŁ W ramach 

s”orządzania ”rojektu ”lanu zostaJa ”rze”rowadzona 
strategiczna ocena oddziaJywania na `rodowisko, 
w tym o”racowana Prognoza oddziaJywania na 
`rodowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

ochrony _rodowiska i ustawy o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz ocenach 
oddziaJywania na `rodowiskoŁ Prognoza wraz 
projektem planu zostaJa wyJowona do ”ublicznego 
wglądu w Urzędzie Gminy Niwiska, stosownie do 
wymagaL wymienionych ”rze”isów i ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Projekt ”lanu zostaJ wykonany zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zmŁ i roz”orządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(.Nr Dz.U. nr 164 poz. ń587)Ł Projekt ”lanu uzyskaJ 
wymagane opinie i uzgodnienia wJa`ciwych organów 
administracji ”aLstwowej i samorządowej oraz zgodę 
MarszaJka Województwa Podkar”ackiego na 
przeznaczenie gruntów le`nych na cele nierolniczeŁ 
Ustalenia ”lanu nie generują kosztów realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , które 
nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ ObsJuga 
”lanowanych budynków w zakresie infrastruktury 
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technicznej na terenie objętym ”lanem ”rzewidziana 

jest z istniejących sieciŁ Ponownie ”odjęta uchwaJa 
uwzględnia rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 16.12.2010r znak  

P.II-0911/140/10. Informacje o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego i ”rognozy oddziaJywania na 
`rodowisko i o jego wyJoweniu do publicznego wglądu 
oraz o ”ublicznej dyskusji nad ”rzyjętymi w projekcie 

”lanu rozwiązaniami ”odano do ”ublicznej wiadomo`ci 
w ”rasie, na stronie internetowej Bi” Urzędu Gminy 
w Niwiskach oraz przez obwieszczenia. W czasie 

wyJowenia do ”ublicznego wglądu ani w czasie 

”ublicznej dyskusji nie zgJoszono wadnych uwag do 

”rzyjętych w ”rojekcie ”lanu rozwiązaLŁ Uchwalony 
plan zagospodarowania przestrzennego po jego 

uprawomocnieniu stanowi przepisy prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze objętym jego 
granicami i ”odstawę do wydania ”ozwolenia na 
budowę dla inwestycji zgodnej z jego ustaleniami. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

mgr inwŁ WacJaw Pogoda 
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