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UCHWAIA NR IVł32ł2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GIOGOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usJugowo-magazynowo-s—Jadowe– 
w mie–scowo`ci Pogwizdów Nowy 

 
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 ”óunie–szymi zmianami), artŁ 20 ustŁ1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunie–szymi zmianami) ”o stwierdzeniu zgodno`ci 

z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy GJogów 
MaJo”ols—i uchwalonego UchwaJą Nr XLIVł407ł2002 
Rady Miejskiej w GJogowie z dnia 29 maja 2002 r. 

z ”óunie–szymi zmianami,  

Rada Miejska w GJogowie MaJo”ols—im  
uchwala, co nastę”u–e: 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008  

terenu zabudowy produkcyjno-usJugowo-

magazynowo-s—Jadowe– w mie–scowo`ci Pogwizdów 
Nowy, zwany dalej planem. 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1) zaJączni— nr 1 (graficzny) - rysunek planu 

w s—ali 1:2000, stanowiący integralną czę`ć 
”lanu, obowiązu–ący w zakresie zastosowanych 

w nim oznaczeL; 

2) zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania. 

3Ł Prze”isami ninie–sze– uchwaJy ob–ęty –est 
teren o ”owierzchni o—oJo 28,08 ha, ”oJowony ”o 
”oJudniowe– stronie linii —ole–owe– Rzeszów-Kra—ów 
w miejscowo`ci Pogwizdów NowyŁ 

§ 2. 1Ł W granicach ”lanu ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭP,Uｬ o Jączne– ”owŁ o—oJo 15,28 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, 
usJugi, s—Jady i magazyny; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭKS,Uｬ o ”owŁ o—oJo 1,92 ha, ”rzeznacza się 
”od usJugi, ”ar—ingi i s—Jady; 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭźI,KK,KX,KS,Sｬ o ”owŁ o—oJo 3,07 ha, 
”rzeznacza się ”od zieleL izolacy–ną, 
poszerzenie terenu kolejowego, dojazdy, 

”ar—ingi, s—Jady; 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭKŚ-GPｬ o ”owŁ o—oJo 3,10 ha, ”rzeznacza się 
”od czę`ć ”ubliczne– drogi gJówne– ruchu 
”rzy`”ieszonego; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭKŚ-Gｬ o ”owŁ o—oJo 0,31 ha, ”rzeznacza się 
”od czę`ć drogi ”ubliczne– gJówne–; 

6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭKŚWｬ o Jączne– ”owŁ o—oJo 3,68 ha, 
”rzeznacza się ”od drogi wewnętrzne ; 

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭKŚ-Ś (2KŚW)ｬ o ”owŁ o—oJo 0,20 ha, 
przeznacza się ”od czę`ć drogi do–azdowe–; 

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭśｬ, o ”owŁ o—oJo 0,48 ha, ”rzeznacza się ”od 
infrastru—turę ele—troenergetyczną; 

9) teren oznaczony na rysunku symbolem ｭKｬ, 
o ”owŁ o—oJo 0,04 ha ”rzeznacza się ”od 
przepom”ownię `cie—ów sanitarnychŁ 

2Ł Śo”uszcza się ”rze—sztaJcenie dróg 
wewnętrznych na drogi ”ubliczneŁ 

§ 3. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć linie, —tórych nie mowe 
”rze—roczyć `ciana budyn—u, 

2) usJugach ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć 
usJugową o charakterze rynkowym, 

3) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz 
z roz”orządzeniami wy—onawczymi do ustaw 
oraz normami. 

§ 4. 1Ł Przy zagos”odarowaniu terenu ob–ętego 
planem nalewy uwzględnić: 

1) ”oJowenie w obszarze GJównego źbiorni—a Wód 
Podziemnych Nr 425 ｭŚębica ｦ Stalowa Wola 

ｦ Rzeszówｬ o—re`lonego w dokumentacji 

hydrogeologiczne– zatwierdzone– decyz–ą 
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Ministra Ochrony _rodowis—a, źasobów 
Naturalnych i Le`nictwa z dnia 18.07.1997 r. 

znak KDH-I/013/6037/97 poprzez zapewnienie 

ochrony czysto`ci wód ”odziemnych 

i powierzchniowych, zgodnie z przepisami 

szczegóJowymi ninie–sze– uchwaJy, 

2) uwarun—owania wyni—a–ące z ”oJowenia 
w strefie lotnis—a Rzeszów ｦ Jasionka, poprzez 

ograniczenie dopuszczalne– wyso—o`ci obie—tów 
budowlanych do wyso—o`ci caJ—owite–  
nie ”rze—racza–ące– wyso—o`ci bezwzględne– 
252 mnpm., 

3) uwarun—owania wyni—a–ące z przebiegu 

istnie–ące– ele—troenergetyczne– dwutorowe– linii 
napowietrznej wyso—iego na”ięcia 110 kV, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, dotyczącymi 
tych sieci, 

2Ł Przy zagos”odarowaniu terenu ob–ętego 
planem: 

1) obowiązu–e za—az lo—alizac–i inwestyc–i 
zaliczonych do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu prze”isów odrębnych, 
dotyczących ochrony `rodowis—a, dla —tórych 
raport o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na 
`rodowis—o wy—awe ”rze—roczenie norm 
do”uszczalnego oddziaJywania na `rodowisko, 

z wy–ąt—iem dróg ”ublicznych, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

2) na—azu–e się stosowanie zabez”ieczeL ”rzed 
mowliwo`cią zanieczyszczenia wód 
podziemnych i gruntu dla ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze i ”otenc–alnie oddziaJywać 
na `rodowis—o; 

3) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi obowiązu–e zastosowanie zabez”ieczeL 
”rzed haJasem, ”rze—racza–ącym normy 
o—re`lone w ”rze”isach odrębnych, 
dotyczących ochrony `rodowis—a; 

4) do”uszcza się lo—alizowanie sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, nie związanych 
z obsJugą terenów ob–ętych ”lanem ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania tych terenów zgodnie 
z ustaleniami planu. 

§ 5. Ustala się 20% staw—ę, na ”odstawie 
—tóre– ustalona będzie o”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, w związ—u z uchwaleniem niniejszego 

planu. 

Przepisy szczegóJowe 

§ 6. 1. Zasady zagospodarowania 

i —sztaJtowania zabudowy terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ｭP,Uｬ: 

1) —awdy z terenów oznaczonych symbolami 
1 P,U; 2 P,U i 3 P,U mowe być 
zagospodarowany w dowolnych proporcjach 

dla realizacji funkcji produ—cy–nych, usJugowych 
i magazynowo-s—Jadowych; 

2) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu 
oznaczonego symbolem 4 PU ”owiązane 
z zagos”odarowaniem na sąsiednim terenie, 
”oJowonym ”oza granicami ”lanu, na terenie 
miasta Rzeszowa; 

3) zasady ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane: 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– ｦ 

0,50 ha, 

b) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i od strony 
dróg wewnętrznych wyznaczonych w rysunku 

planu, oznaczonych symbolami KDW ｦ 50,0 m, 

c) za”ewnienie dostę”u —awde– dziaJ—i do dróg 
wewnętrznych, wyznaczonych w rysunku 

planu, oznaczonych symbolami KDW poprzez 

wydzielone do–azdy wewnętrzne od tych dróg, 
o szero—o`ci minimum 10,0 m, 

d) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— dla urządzeL 
i obie—tów infrastru—tury techniczne– o innych 

parametrach niw wymienione w punkcie a i b, 

w —sztaJcie i wiel—o`ci za”ewnia–ące– 
zachowanie warun—ów technicznych zabudowy 
i Pols—ich Norm dotyczących tych urządzeL 
i obie—tów o ile nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w planie; 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę: 

a) dodat—owych do–azdów wewnętrznych, 
”owiązanych z drogami oznaczonymi na 

rysunku planu symbolami KDW, 

b) ”laców nawrotowych dla dróg, 

c) zes”oJów ”ar—ingów, 

d) obie—tów maJe– archite—tury, 

e) urządzeL dla re—lamy, 

5) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 
80% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

7) zagos”odarowanie otoczenia obie—tów 
budowlanych zielenią urządzoną; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 15,0 m od linii rozgranicza–ących drogi  
1 KD- GP, KD-G, i 3KDW, 

b) 10,0 m od linii rozgranicza–ących drogi 2 KDW; 

4KDW,5KDW i 6KDW; 

9) dostę” do dróg ”ublicznych ”o”rzez drogi 
wewnętrzne wyznaczone w rysunku planu 

i poprzez dojazdy wewnętrzne do tych dróg nie 
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wyznaczone w rysunku planu, o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 10,0 m, 

10) usytuowanie miejsc parkingowych dla 

samochodów w granicach wJasne– dziaJ—i ”rzy 
zachowaniu minimalnych ws—auni—ów 
wynoszących: 

a) 1 stanowisko dla samochodu osobowego na 

35m2 ”owierzchni uwyt—owe– czę`ci biurowe– 
zabudowy terenu, 

b) 1 stanowisko dla samochodu osobowego na 

4 osoby zatrudnione w czę`ci ”rodu—cy–ne– 
zabudowy terenu, 

c) 1 stanowisko dla roweru na 20 zatrudnionych; 

11) do”uszcza się urządzenie ws”ólnych, dla 

równych dziaJe— ”ar—ingów na wydzielonym 
terenie, ”ar—ingów ”odziemnych i nadziemnych, 

ta—we wielo”oziomowych; 

12) wyso—o`ć budyn—ów: 

a) produkcyjnych, magazynowych i s—Jadowych ｦ 

do ”ięciu —ondygnac–i nadziemnych, nie 
wywszych niw 25 m licząc od poziomu terenu  

do kalenicy lub do szczytu dachu, 

b) usJugowych (biurowych, wystawienniczych) 

i handlowych ｦ do siedmiu kondygnacji 

nadziemnych, nie wywszych niw 30,0 m od 
poziomu terenu do kalenicy lub szczytu dachu; 

13) do”uszcza się —ondygnac–e ”odziemne 

w budynkach; 

14) elewac–e budyn—ów biurowych i usJugowych 
usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg wyznaczonych w rysunku planu -

przeszklone na co najmniej 30% powierzchni 

—awde– elewac–i, 

15) dachy o —ącie nachylenia 2º-20º, 

16) dopuszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikacji pionowe– oraz inne związane 
z zabudową nie ”rze—racza–ące wyso—o`ci 
bezwzględne– 252,0 mn”mŁ ”rzy czym nalewy 
–e lo—alizować nie mnie– niw 3 m od —rawędzi 
dachu. 

2. Zasady zagospodarowania i —sztaJtowania 
zabudowy terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami ｭKS, Uｬ: 

1) tereny 1KS,U i 2 KS,U mogą być 
zagospodarowane w dowolnych proporcjach 

dla realizac–i fun—c–i usJugowych i magazynowo-

s—Jadowych; (budyn—i biurowe, usJugowe, hale 

magazynowe, w tym magazyny wysokiego 

s—Jadowania, urządzenia trans”ortowe, 
s”edycy–ne, terminale, terenowe urządzenia 
”rzeJadun—owe, ”lace s—Jadowe i nawrotowe 

dróg); 

 

2) zasady ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane: 

a) minimalna powierzchnia dziaJ—i budowlane– ｦ 

0,50 ha, 

b) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i od strony 
drogi wewnętrzne– oznaczone– symbolem: 
6 KDW - 50,0 m, 

c) dostę”no`ć —omuni—acy–na —awde– dziaJ—i 
z drogi wewnętrzne– oznaczone– w rysunku 

planu symbolem 6 KDW; 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— dla urządzeL 
i obie—tów infrastru—tury techniczne– o innych 

”arametrach niw wymienione w punkcie a i b, 

w —sztaJcie i wiel—o`ci za”ewnia–ące– 
zachowanie warun—ów technicznych zabudowy 
i Pols—ich Norm, dotyczących tych urządzeL 
i obie—tów, o ile nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w planie; 

4) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie 

wię—sza niw 60% ”owierzchni dziaJ—i 
budowlanej na terenie 1KS,U i nie wię—sza niw 
20% powierzchni terenu 2 KS,U; 

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 20% ”owierzchni terenu; 

6) usytuowanie miejsc parkingowych dla 

samochodów w granicach wJasne– dziaJ—i ”rzy 
zachowaniu minimalnych ws—auni—ów 
wynoszących: 

a) 1 stanowisko dla samochodu osobowego na 

35m2 ”owierzchni uwyt—owe– czę`ci biurowe– 
zabudowy terenu, 

b) 1 stanowisko dla samochodu osobowego na 

4 osoby zatrudnione w czę`ci ”rodu—cy–ne– 
zabudowy terenu, 

c) 1 stanowisko dla roweru na 20 zatrudnionych; 

7) do”uszcza się urządzenie ws”ólnych, dla 
równych dziaJe— ”ar—ingów na wydzielonym 
terenie, ”ar—ingów ”odziemnych i nadziemnych, 

ta—we wielo”oziomowych; 

8) zagos”odarowanie otoczenia obie—tów 
budowlanych zielenią urządzoną; 

9) na terenie 1KS,U wyso—o`ć budyn—ów 
magazynowych - nie wię—sza niw 20,0 m od 
poziomu terenu do szczytu dachu, wyso—o`ć 
budyn—ów biurowych i usJugowych ｦ nie 

wię—sza niw 7 kondygnacji nadziemnych, nie 

wywszych niw 30,0 m od ”oziomu terenu  
do kalenicy lub szczytu dachu; na terenie 

2 KS,U wyso—o`ć obie—tów —ubaturowych nie 

wię—sza niw 12,0 m od poziomu terenu do 

kalenicy lub szczytu dachu; 

10) do”uszcza się —ondygnac–ę ”odziemną 
budyn—ów; 
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11) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 15,0 m od linii rozgranicza–ących dróg  
1 KD- GP i 1KD-G, 

b) 10,0 m od linii rozgranicza–ących dróg KŚW; 

12) dostę”no`ć —omuni—acy–na do dróg ”ublicznych 
”o”rzez drogi wewnętrzne wyznaczone 
w rysunku planu i ”o”rzez do–azdy wewnętrzne 
do tych dróg, o szero—o`ci nie mnie–sze–  
niw 10,0 mŁ 

3. Zasady zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

ｭZI,KK,KX,KS,Sｬ : 

1) w zagos”odarowaniu terenu do”uszcza się 
poszerzenie terenu kolejowego i lo—alizac–ę 
obie—tów i urządzeL —ole–owych związanych 
z ”rzebudową i rozbudową istnie–ące–  
linii —ole–owe–, –edna— nie więce– niw  
60% ”owierzchni ogólne– terenu 
ZI,KK,KX,KS,S; 

2) do”uszcza się urządzenie ”lacu nawrotowego 
dla drogi oznaczonej w rysunku planu 

symbolem 2a KDW; 

3) co najmniej 15% powierzchni terenu 

”rzeznacza się ”od zieleL izolacy–ną wyso—ą 
wzdJuw terenu —ole–owego; 

4) do”uszcza się obie—ty —ubaturowe o wyso—o`ci 
nie wię—sze– niw 12,0 m; 

5) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie 

wię—sza niw 15% terenu; 

6) do”uszcza się ciągi ”ieszo-jezdne wraz ze 

`ciew—ami rowerowymi o Jączne– szero—o`ci 
minimum 8,0 m, utwardzone parkingi i place 

s—Jadowe, 

7) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej oraz wydzielenie 

dziaJe— dla tych urządzeL o —sztaJcie i wiel—o`ci 
za”ewnia–ące– zachowanie warun—ów 
technicznych zabudowy, Polskich Norm 

dotyczących tych urządzeL i obie—tów o ile nie 

wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 

w planie; 

4. Zasady zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ1 KŚ-GPｬ: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 50,0 m; 

2) ”rze—ró– dwu–ezdniowy ｦ 2 x 7,0 m; 

3) chodniki obustronne lub jednostronne 

o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2,0 m; 

4) do”uszcza się `ciew—i rowerowe 
dwukierunkowe; 

5) s—rzywowanie z drogą oznaczoną w planie 

symbolem 1 KD-G i 6 KDW - ty”u ｭrondoｬ, 

6) do czasu realizacji drogi, w jej granicach 

wydziela się liniami ”odziaJu wewnętrznego 
teren drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KD-D (1KDW) o szero—o`ci 
20,0 m, dla —tórego ustala się ”rzeznaczenie 
tymczasowe ”od drogę wewnętrzną; 

7) dostę”no`ć —omuni—acy–na —oJowa i piesza 

z dróg ”ublicznych wyznaczonych ”oza 
granicami terenu ob–ętego ”lanem na terenie 
miasta Rzeszowa, w MPZP Nr 156/11/2007 

w re–onie ｭ Rzeszów - Śworzys—oｬ, 
uchwalonego uchwaJą Nr LXł1027ł09 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 29 wrze`nia 2009 rŁ 
(Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 83, poz. 1892); 

8) na terenie 1 KD-GP do”uszcza się usytuowanie 
sieci i urządzeL Infrastru—tury techniczne– ”oza 
–ezdnią, z zachowaniem ”rze”isów odrębnych, 
dotyczących tych sieci; 

5. Zasady zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ1KŚ-Gｬ: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na —oJowa i piesza 

z drogi krajowej nr 4 (poza obszarem planu), 

2) na fragmencie drogi gJówne– KŚ-G nalewy 
za”ewnić mowliwo`ć —ontynuac–i budowy drogi 
zgodnie z ”arametrami ”rzy–ętymi dla te– drogi 
poza granicami planu (szero—o`ć w liniach 

rozgranicza–ących - nie mnie– niw 40,0 m, 
”rze—ró– dwu–ezdniowy ｦ 2x 7,0 m, chodniki 

obustronne lub jednostronne o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 2,0 m, do”uszcza się `ciew—i 
rowerowe dwukierunkowe), 

3) na terenie 1KD-G do”uszcza się usytuowanie 

sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– ”oza 
–ezdnią, z zachowaniem ”rze”isów odrębnych, 
dotyczących tych sieciŁ 

6. Zasady zagospodarowania terenu: 

oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ3 KŚWｬ: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 30,0 m, 

2) szero—o`ć –ezdni 2x 7,0 m, 

3) chodniki obustronne lub jednostronne 

o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2,0 m, 

4) do”uszcza się `ciew—i rowerowe 
dwukierunkowe, 

5) do”uszcza się usytuowanie sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej poza jezdnią, 
z zachowaniem przepisów odrębnych, 
dotyczących tych sieciŁ 

7. Zasady zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KŚWｬ, 
ｭ4,KŚWｬ, ｭ5KŚWｬ, ｭ6KŚWｬ: 
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1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 20,0 m 

2) szero—o`ć –ezdni 7,0 m, 

3) chodniki obustronne lub jednostronne 

o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 2,0 m, 

4) do”uszcza się `ciew—i rowerowe 
dwukierunkowe, 

5) w granicach terenów oznaczonych symbolem 
KŚW do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizowania 
miejsc postojowych dla samochodów: 

a) w formie parkingów ”rzy—rawęwni—owych, 

b) –a—o dodat—owych ”asów ”osto–owych i zatok 

parkingowych z zachowaniem ”rze”isów 
o drogach publicznych, 

6) do”uszcza się usytuowanie sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– ”oza –ezdnią, 
z zachowaniem przepisów odrębnych, 
dotyczących tych sieci, 

7) do czasu realizacji drogi oznaczonej symbolem 

6KDW, w –e– granicach wydziela się liniami 
”odziaJu wewnętrznego fragment drogi 
dojazdowej oznaczony symbolem 2a KDW, dla 

—tórego ustala się ”rzeznaczenie tymczasowe 

”od ”rzedJuwenie drogi dojazdowej 2 KDW lub 

pod plac nawrotowy tej drogi. 

8. Zasady zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem  

ｭKŚ-Ś (2KŚW)ｬ: 

1) fragment drogi do–azdowe– obsJugu–ące– teren 
”oJowony ”oza ”oJudniową granicą 
obowiązywania ”lanu, 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ  

20,0 m. 

9. Na terenie oznaczonym symbolem  

ｭ1śｬ zlo—alizować stac–ę transformatorową 110ł15 —V 
(GPZ) z zachowaniem ”rze”isów odrębnych, 
dotyczących ele—troenergety—iŁ 

10. Na terenie oznaczonym symbolem  

ｭ1Kｬ zlo—alizować ”rze”om”ownię `cie—ów 
z zachowaniem ”rze”isów odrębnych, dotyczących 
usuwania `cie—ówŁ 

§ 7. ObsJugę —omuni—acy–ną terenu ob–ętego 
”lanem ustala się ”o”rzez: 

1) ”owiązanie drogi oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem KD-GP z drogą —ra–ową nr 4, 
drogami wyznaczonym poza granicami terenu 

ob–ętego ”lanem, na terenie miasta Rzeszowa, 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie 

ｭRzeszów - Śworzys—oｬ, 

2) do czasu realizacji drogi KD-GP obsJugę 
—omuni—acy–ną terenu ob–ętego ”lanem ustala 
się –a— w ”un—cie 1, ”o”rzez drogę do–azdową, 
wydzieloną liniami ”odziaJu wewnętrznego 

z terenu KD-GP, oznaczoną w rysunku planu 

symbolem KD-Ś (1KŚW), dla —tóre– ustala się 
”rzeznaczenie tymczasowe ”od drogę 
wewnętrznąŁ 

§ 8. źasady budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

1. W zakresie elektroenergetyki 

i telekomunikacji: 

1) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ｧ 

z projektowanej stacji elektroenergetycznej 

110/15 kV usytuowanej na terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem E; 

2) zasilanie stacji, o —tórej mowa w pkt 1, liniami 

napowietrznymi 110 kV albo liniami kablowymi 

110 kV po”rzez w”ięcie w linię na”owietrzną 
110 —V Rzeszów (WideJ—a) ｦ BoguchwaJa; 

3) zasilanie obie—tów ｦ ze stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV, zasilanych 

liniami —ablowymi `redniego napięcia 15 kV ze 

stacji, o —tóre– mowa w pkt 1; 

4) do”uszcza się mowliwo`ć —orzystania 
z indywidualnych uródeJ energii ele—tryczne–, 
pod warunkiem nie pogorszenia stanu 

`rodowis—a; 

5) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

”rzewodowe nalewy budować jako podziemne. 

2. W zakresie gazownictwa: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny GZ 50 z istnie–ące– 
stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia 

ｭStrzywows—aｬ w Rzeszowie, ”o”rzez istnie–ąca 
sieć gazową `redniego ci`nienia ŚN 200 
”rzebiega–ąca ”o ”óJnocne– stronie  
ul. Krakowskiej na terenie Rzeszowa oraz 

”ro–e—towany gazociąg `redniego ci`nienia  
dla PNT, 

2) roz”rowadzenie sieci gazowe– `redniego 
ci`nienia o `rednicach nie mnie–szych niw  
DN 65 mm. 

3Ł W za—resie cie”Jownictwa: 

1) zaopatrzenie w cie”Jo z sieci cie”Jowniczej, 

wysokoparametrowej miasta Rzeszowa, po jej 

rozbudowie i wykonaniu indywidualnych 

węzJów cie”lnych; 

2) do”uszcza się indywidualne uródJa cie”Ja nie 
”ogarsza–ące stanu `rodowis—a, 
z wykorzystaniem ekologicznych no`ni—ów 
energii (np. gaz, energia elektryczna, paliwo 

ole–owe oraz odnawialne uródJa energii)Ł 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę caJego terenu 
z —omunalne– sieci wodociągowe– miasta 
Rzeszowa, wodociągiem o parametrach 

minimum Ø 250 mm ”o”rzez ”ro–e—towany dla 
PNT wodociąg Ø 400 mm, z istnie–ące– sieci 
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wodociągowe– Ø 600 mm ”rzebiega–ące– 
w re–onie ulicy MiJociLs—ie– w Rzeszowie; 

2) roz”rowadzenie wody ”o”rzez budowę  
sieci wodociągowe– o `rednicach Ø 250 mm,  
Ø 160 mm, Ø 110 mmŁ 

5Ł W za—resie od”rowadzania `cie—ów: 

1) odprowadzenie `cie—ów —omunalnych z terenu 

ob–ętego ”lanem ”o”rzez ”ro–e—towany dla PNT 
kolektor sanitarny Ø 800 mm do mie–s—ie– 
oczyszczalni `cie—ów w Rzeszowie, 

2) obsJuga ”lanowane– zabudowy systemem 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJoczne– 
o `rednicach Ø 200, Ø 300 mm i Ø 100 mm  
do —ole—tora mie–s—iego Ø 800 mm, 

3) do czasu wybudowania kolektora sanitarnego 

 Ø 800 mm do”uszcza się od”rowadzenie 
`cie—ów —omunalnych do mie–s—iego —anaJu 
sanitarnego Ø 500 mm usytuowanego w ulicy 

MiJociLs—ie–, 

4) lokalizacja ”rze”om”owni `cie—ów na terenie 
oznaczonym symbolem ｭ1Kｬ lub alternatywnie 
na terenie oznaczonym symbolem 3P,U lub 

ZI,KK,KX,KS,S, 

5) indywidualne rozwiązanie od”rowadzenia 
`cie—ów technologicznych, w s”osób nie 
”owodu–ący ”rzeni—ania ”onadnormatywnych 
zanieczyszczeL do wód i gruntów oraz zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymiŁ 

6Ł W za—resie od”rowadzania wód o”adowych: 

od”rowadzenie wód o”adowych z ulic i ”laców 
oraz z terenów zabudowy siecią —anaJów 
deszczowych o `rednicach nie mnie–szych niw  
Ø 500 mm do istnie–ącego cie—u wodnego  
Czarna, ”rze”Jywa–ącego ”o ”óJnocne– stronie terenu 
ob–ętego ”lanem, ”o ”odczyszczeniu zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi, z retenc–ą szczytowych ilo`ci wód 
opadowych w zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym 

poza obszarem planu. 

 

7. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) magazynowanie od”adów —omunalnych 
w szczelnych ”o–emni—ach na wJasnych 
dziaJ—ach i o”równianie ich na zasadach 
obowiązu–ących w gminie, 

2) indywidualne rozwiązanie magazynowania 

od”adów technologicznych, w s”osób nie 
zagrawa–ący `rodowis—u oraz terenom sąsiednim 
i usuwanie zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 

za—resie ”rze”isami odrębnymiŁ 

8Ł Lo—alizac–a gJównych sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– ”omiędzy liniami 
rozgranicza–ącymi dróg wyznaczonych w rysunku 

planu oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

wyznaczonymi od tych dróg na terenach z nimi 

sąsiadu–ących, z uwzględnieniem ”rze”isów 
odrębnych, dotyczących sytuowania tych sieci 
i urządzeL oraz z zastosowaniem parametrów, 
za”ewnia–ących obsJugę caJego terenuŁ 

9. W przypadku kolizji projektowanych 

obie—tów z istnie–ącymi sieciami infrastru—tury 
techniczne– nalewy sieci te ”rzystosować do nowych 
warun—ów ”racy ”rzy zachowaniu wymagaL 
o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi w tym zakresie. 

§ 9. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
terenu ob–ętego ”lanem z wy–ąt—iem terenów,  
dla —tórych ustalono czasowe ”rzeznaczenie  
terenu w § 6 ust.4 pkt 6 i ust.7 pkt 7 oraz  

§ 7 pkt 2 niniejszej uchwaJyŁ 

Prze”isy —oLcowe 

§ 10. Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi GJogowa MaJo”ols—iegoŁ 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
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źaJączni— nr 2 do UchwaJy Nr IVł32ł2011 

Rady Miejskiej w GJogowie MaJo”ols—im 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

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

 

Stosownie do ”rze”isów artŁ 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunŁ zmŁ), ”o za”oznaniu się z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usJugowo-

magazynowo-s—Jadowe– w mie–scowo`ci Pogwizdów 
Nowy i do—umentac–ą ”lanistyczna związaną ze 
s”orządzeniem tego ”lanu, w tym z Prognozą s—ut—ów 
finansowych uchwalenia przedmiotowego planu, Rada 

Miejska w GJogowie MaJo”ols—im stwierdza, we 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalewące do zadaL wJasnych gminy, za”isane 

w wymienionym planie i o—re`lone w Prognozie 

s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu, będą 
realizowane ze `rod—ów uni–nych, ”rzy czę`ciowym 
udziale Gminy (o`wietlenie dróg) i czę`ciowym udziale 
”otenc–alnych inwestorów realizu–ących inwestyc–e 
”rodu—cy–ne, usJugowe i magazynowo-s—Jadowe, 
realizu–ących inwestyc–e ”rodu—cy–ne, usJugowe 
i magazynowo-s—Jadowe na obszarze ob–ętym ”lanem, 
w okresie ｱŁŁ lat od we–`cia w wycie UchwaJy  
Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w GJogowie 
MaJo”ols—imŁ 
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UCHWAIA NR IVł16ł2010 

 RADY GMINY DYDNIA 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie o—re`lenia warun—ów i trybu finansowania  

rozwo–u s”ortu ”rzez Gminę Śydnia 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) 
i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z ”óunŁ zmŁ) 
uchwala się, co nastę”u–e: 

§ 1. 1Ł Gmina Śydnia ws”iera s”ort tworząc 
warunki, w tym organizacy–ne, s”rzy–a–ące rozwo–owi 
sportu. 

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu  

rozumie się: 

1) ”o”rawę warun—ów u”rawiania s”ortu ”rzez 
zawodni—ów —lubów s”ortowych; 

2) ”o”rawę —ondyc–i fizyczne– i zdrowia 

”sychicznego miesz—aLców ”o”rzez 
uczestnictwo w a—tywnym stylu wycia; 

3) osiągnięcie wywszych wyni—ów s”ortowych 
”rzez zawodni—ów —lubów s”ortowych; 

4) promoc–ę s”ortu i a—tywnego stylu wycia; 

5) umowliwienie dostę”u do równorodnych form 
s”ortowe– a—tywno`ci –a— na–wię—sze– liczbie 
miesz—aLców Gminy ŚydniaŁ 

§ 2. 1. Wsparcie, o —tórym mowa w § 1, 
udzielane będzie w formie: 

1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej 

dziaJalno`ci s”ortowe–; 

2) sty”endium s”ortowego oraz wyrównieL 
i nagród za osiągnięte wyni—i s”ortowe na 
zasadach okre`lonych w odrębne– uchwale 
Rady Gminy Dydnia. 

2Ł _rod—i finansowe na ws”ieranie rozwo–u 
s”ortu ”rzez Gminę Śydnia zabez”iecza się corocznie 
w budwecie gminy nie mnie– –a— 50 000,- zJ 

§ 3. Ws”arcie zadania wJasnego Gminy Śydnia 
z za—resu s”ortu ze `rod—ów ”ublicznych –est 
wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu 

sportowego i osiągnięć —lubu s”ortowego, —tóry 
uczestniczy we ws”óJzawodnictwie s”ortowymŁ 

§ 4. 1Ł Ws”arcie finansowe na rozwó– s”ortu 
mogą uzys—ać —luby s”ortowe nie zaliczane do se—tora 
finansów ”ublicznych i nie dziaJa–ące w celu 

osiągnięcia zys—u realizu–ące cel ”ubliczny z zakresu 

s”ortu, —tórych siedziba mie`ci się na terenie Gminy 

Dydnia. 


