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UCHWAIA NR XXXXIIł297ł2ŃńŃ 

 RAŚA MIśJSKA W PRźśCIAWIU 

 z dnia 22 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2ł2ŃŃ8 terenów ”od zabudowę miesz—aniową oraz usJugowo - ”rodu—cy–ną 
w mie–scowo`ci RzemieL w gminie PrzecJaw 

 
Rada Gminy PrzecJaw uchwala co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Nr 2/2008 terenów 
”od zabudowę mieszkaniową oraz usJugowo ｦ 

produkcyjną w miejscowo`ci RzemieL w gminie 

PrzecJaw. 

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni okoJo  
46 ha, ”oJowony na ”oJudnie od drogi gminnej  
nr 103500. 

3. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  ZaJącznik Nr 1 ｦ graficzny, stanowiący rysunek 

planu, wykonany na mapie w skali 1:2000, 

2)  ZaJącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w niniejszym planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

3. ZaJącznik Nr 1 ｦ rysunek planu, zawiera 

integralną czę`ć ustaleL ”lanu, które obowiązują 
w zakresie zastosowanych oznaczeL okre`lonych na 
rysunku planu jako obowiązujące. 

§ 2. 1. W granicach ”lanu wyznacza się 
nastę”ujące tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 

1)  MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, w tym 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 

12MN, 

2)  1MR ｦ teren zabudowy zagrodowej, 

3)  1US ｦ teren sportu i rekreacji, 

4)  1U ｦ teren zabudowy usJugowej, 

5)  U,P ｦ teren zabudowy usJugowej oraz obiektów 
”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, w tym 

1U,P, 2U,P, 

6)  ZP ｦ teren zieleni urządzonej, w tym 1ZP, 2ZP, 

3ZP, 4ZP, 

7)  WS ｦ teren wód ”owierzchniowych 
`ródlądowych, w tym 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 

5WS, 6WS, 

8)  KDW ｦ teren dróg wewnętrznych, w tym 

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 

7KDW, 

9)  Kx ｦ teren ciągu ”ieszego, w tym 1Kx, 2Kx, 

3Kx, 4Kx, 5Kx, 

10)  1KDD ｦ teren drogi publicznej klasy 

dojazdowej. 

2. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa 
w ust. 1 są `ci`le okre`lone i mogą być ”rzesuwane 
wyJącznie w odniesieniu do terenów skrzywowania 
dróg, w zakresie niezbędnym do ”rawidJowego 
”rowadzenia ciągów komunikacji. 

RozdziaJ 2 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

§ 3. 1. Przy zagos”odarowaniu terenów 
objętych ”lanem nalewy uwzględnić: 

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

ｦ Rzeszówｬ okre`lonego w dokumentacji 

hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją 
Ministra Ochrony _rodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Le`nictwa z dnia 18.07.1997 r. 

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

ochrony czysto`ci gruntu oraz wód 
podziemnych i powierzchniowych, zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale, 

2)  ”oJowenie w zewnętrznej strefie ochrony 
”o`redniej ujęcia wody z rz. WisJoki, 
wyznaczonej decyzją Wojewody 

Rzeszowskiego z dnia 31.12.1998r. znak  

O_-III-3-6210/6/98 poprzez zapewnienie 

ochrony czysto`ci gruntu oraz wód 
podziemnych i powierzchniowych, zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale, 

§ 4. Na terenach znajdujących się w obrębie 
”o`redniej strefy ujęcia wody obowiązuje zakaz 
wykonywania robót oraz wznoszenia obiektów, które 
mogą zmniejszyć wydajno`ć ujęcia lub w”Jynąć na 

jako`ć wody. 

§ 5. 1. Na terenie objętym ”lanem do”uszcza 
się: 

1)  ”rzeJowenie i ”rzebudowę sieci infrastruktury 
technicznej oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej ”od 
warunkiem, we nie wykluczy to mowliwo`ci 
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zagospodarowania terenów zgodnie z ich 

przeznaczeniem w planie, 

2)  lokalizację kondygnacji ”odziemnej budynku, 

3)  lokalizację urządzeL infrastruktury technicznej 
wraz z doj`ciem i dojazdem o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 3,5m, 

4)  wydzielenie dziaJek budowlanych 
z przeznaczeniem ”od lokalizację urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

5)  na terenach 1U,P i 2U,P wydzielenie dróg 
wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku 
planu, o szeroko`ci nie mniejszej niw 5m. 

§ 6. 1. Miejsca postojowe: 

1)  na terenie dziaJki o funkcji mieszkalnej - w ilo`ci 
minimum 1 miejsce niezalewnie od miejsca 
w garawu, a w przypadku lokalizacji funkcji 

usJugowej dodatkowo nalewy za”ewnić miejsca 
postojowe w ilo`ci dostosowanej do ”rogramu 
usJug, lecz nie mniej niw 2 miejsca i nie mniej 

niw 1 miejsce na 60 m2 powierzchni 

wewnętrznej budynku, 

2)  miejsca postojowe indywidualne lokalizowane 

na terenach U i U,P w ilo`ci dostosowanej do 
programu usJug i ”rodukcji, lecz nie mniej niw 
1 miejsce na 30 m2 ”owierzchni wewnętrznej 
budynku lub nie mniej niw 1 miejsce na 5-ciu 

zatrudnionych. 

§ 7. 1. Zasady ksztaJtowania dziaJek 
budowlanych: 

1)  orientacyjne linie ”odziaJu wewnętrznego mogą 
być ”rzesuwane do 2m w obie strony, przy 

zachowaniu wielko`ci dziaJek okre`lonych 
w niniejszej uchwale. 

§ 8. 1. Zasady obsJugi terenu w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną ”o”rzez 
rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej 
15 kV lub budowę nowych sieci nie mniejszych 
niw 5 kV, 

2)  zaopatrzenie w wodę ”o”rzez rozbudowę 
istniejącej sieci wodociągowej ”rzebiegającej 
wzdJuw ”óJnocnej i ”oJudniowej granicy terenu 
objętego ”lanem, lub budowę nowej sieci 
wodociągowej o parametrach nie mniejszych 

niw ŚN 80, 

3)  zaopatrzenie w gaz ”o”rzez rozbudowę 
istniejącej sieci gazowej ”rzebiegającej wzdJuw 
”óJnocnej granicy terenu objętego ”lanem, lub 
budowę nowej sieci gazowej o ci`nieniu nie 
mniejszym niw 10kPa, 

4)  zaopatrzenie w sieć teletechniczną ”o”rzez 
rozbudowę istniejącej sieci ”rzebiegającej ”o 
”oJudniowej granicy terenu objętego ”lanem, 

 

5)  `cieki bytowo - sanitarne do bezod”Jywowych 
zbiorników na nieczysto`ci ciekJe 
z wywoweniem na oczyszczalnię `cieków, na 
zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi. 
Po zrealizowaniu systemu kanalizacji sanitarnej 

od”rowadzanie `cieków do tejwe sieci, 

6)  odprowadzenie `cieków ”rzemysJowych 
”ochodzących z ”rowadzonej dziaJalno`ci 
usJugowej oraz ”rodukcyjnej rozwiązać 
indywidualnie, w s”osób nie ”owodujący 
zanieczyszczenia wód ”owierzchniowych, 

podziemnych oraz gruntu zgodnie z przepisami 

szczególnymi w tym zakresie, 

7)  od”rowadzenie wód o”adowych: 

a)  z budynków rozwiązać indywidualnie na 
zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi, 

b)  z ”arkingów i powierzchni utwardzonych 

rozwiązać w s”osób za”ewniający ”eJną 
ochronę ”rzed ”rzenikaniem zanieczyszczeL do 
gruntu oraz wód ”owierzchniowych 
i podziemnych, zgodnie z przepisami 

szczególnymi, 

8)  gromadzenie od”adów komunalnych oraz 
związanych z ”rowadzoną dziaJalno`ć 
usJugową, w szczelnych pojemnikach na 

wJasnej dziaJce i usuwanie na zasadach 

obowiązujących w gminie, 

9)  ogrzewanie budynków indywidualne nie 
”ogarszające stanu `rodowiska, w rozumieniu 

”rze”isów szczególnych. 

2. Śo”uszcza się inne niw wymienione 
w punktach 1-4 wJączenie ”lanowanych sieci do sieci 
istniejących ”rzy zachowaniu ”ozostaJych warunków 
zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. 

§ 9. 1. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwytkować w s”osób dotychczasowy. 

2. Do czasu realizacji linii 110 kV, dopuszcza 

się zagos”odarowanie terenów zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w ”rze”isach szczegóJowych niniejszej 

uchwaJy. 

§ 10. 1. Tereny oznaczone symbolem  

1MN o pow. 2,05 ha, 2MN o pow. 0,70ha, 3MN 

o pow. 1,46 ha, 4MN o pow. 1,95 ha, 5MN  

o pow. 1,33 ha, 6MN o pow. 0,85 ha, 7MN  

o pow. 0,96 ha, 8MN o pow. 1,95 ha, 9MN 

 o pow. 0,99 ha, 10MN o pow. 0,98 ha, 11MN 

o pow. 1,96 ha i 12MN o pow. 1,01 ha przeznacza 

się ”od lokalizację zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

2. Na dziaJkach budowlanych ”rzylegających 
bez”o`rednio do drogi 1KŚW do”uszcza się lokalizację 
funkcji usJugowej na caJej kondygnacji ”arteru, przy 

czym zakazuje się usJug mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
w rozumieniu ”rze”isów dotyczących ochrony 
`rodowiska. 
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3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  obowiązująca oraz nie”rzekraczalna linia 
zabudowy dla budynków mieszkalnych zgodnie 

z rysunkiem planu, 

2)  lokalizacja budynków gos”odarczych, 
garawowych oraz gos”odarczo - garawowych 
w drugiej linii zabudowy, w odlegJo`ci co 
najmniej 10 m od obowiązującej linii zabudowy, 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 

mniej niw 60% ”owierzchni dziaJki, 

4)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy nie więcej niw 
16% ”owierzchni dziaJki, 

5)  ogrodzenia lokalizowane od strony dróg: 

a)  lokalizować w liniach rozgraniczających, 

b)  awurowe, z zakazem stosowania 

prefabrykowanych elementów betonowych, 

6)  nalewy ”rzyjąć ”oziom haJasu jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

7)  zasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

a)  ”owierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 0,10 ha, 

b)  ”odziaJ na dziaJki zgodnie z zasadą ustaloną na 
rysunku oraz w §7 uchwaJy. 

4. Cechy zabudowy budynków mieszkalnych 
na terenie 1MN i 2MN: 

1)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  ”oziom lokalizacji kalenicy gJównej lub szczytu 

dachu od 7,5 m do 10 m, 

3)  dach nad bryJą gJówną budynku o schemacie 

dwuspadowym z ewentualnymi naczóJkami 
i facjatami, o nachyleniu ”oJaci dachowych od 
330 do 450, 

4)  kierunek lokalizacji gJównej kalenicy budynków 
mieszkalnych równolegle do drogi 1KŚW 
z mowliwo`cią odchylenia do 20.. 

5. Cechy zabudowy budynków mieszkalnych 
na terenie 3MN ｦ 12 MN: 

1)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  ”oziom lokalizacji kalenicy gJównej lub szczytu 

dachu od 7,5 m do 10 m, 

3)  dach nad bryJą gJówną budynku o schemacie 

dwuspadowym lub wielospadowym 

z ewentualnymi naczóJkami i facjatami, 

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 330 do 450, 

4)  kierunek lokalizacji gJównej kalenicy budynków 
mieszkalnych równolegle do drogi 1KŚW 
z mowliwo`cią odchylenia do 20. 

6. Cechy zabudowy ”ozostaJych budynków: 

1)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 70 m2, 

3)  wysoko`ć budynku do kalenicy lub szczytu 
dachu nie większa niw 6 m, 

4)  geometria dachu o schemacie dwuspadowym 

lub wielospadowym, kierunek lokalizacji 

kalenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do kalenicy 
na budynku mieszkalnym z mowliwo`cią 
odchylenia do 20, 

5)  do”uszcza się lokalizację budynków 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy lub bez”o`rednio 
”rzy granicy dziaJki, 

6)  w ”rzy”adku budynków lokalizowanych ”rzy 
granicy dziaJki do”uszcza się dachy 
jednospadowe o kącie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 300 do 450. 

7. Śostę”no`ć komunikacyjna terenów ”o”rzez 
drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu oraz 

drogę wewnętrzną ”rzylegającą od ”óJnocy do terenu 
objętego ”lanem do drogi gminnej nr 103500. 

§ 11. 1. Teren oznaczony symbolem  

1US o ”ow. 1,76 ha ”rzeznacza się ”od lokalizację 
zabudowy sportu i rekreacji. 

2. Zakazuje się usJug mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, w rozumieniu 

”rze”isów dotyczących ochrony `rodowiska. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 

mniej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 

3)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy nie więcej niw 
50% ”owierzchni dziaJki, 

5)  ogrodzenia lokalizowane od strony dróg 
awurowe, z zakazem stosowania 

”refabrykowanych elementów betonowych, 

6)  nalewy ”rzyjąć ”oziom haJasu jak dla terenów 
rekreacyjno ｦ wypoczynkowych, 

7)  teren nalewy zagos”odarować jako jedną dziaJkę 
budowlaną. 

4. Cechy zabudowy budynków: 

1)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

przy czym ostatnia kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  ”oziom lokalizacji kalenicy gJównej lub szczytu 

dachu do 12m, 

3)  dach nad bryJą gJówną budynku o schemacie 

dwuspadowym lub wielospadowym 
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z ewentualnymi naczóJkami i facjatami, 

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 300 do 450, 

4)  kierunek lokalizacji gJównej kalenicy budynków 
”rosto”adle lub równolegle do linii zabudowy  

z mowliwo`cią odchylenia do 20. 

5. Śostę”no`ć komunikacyjna terenu 
bezpo`rednio do drogi 1KŚŚ lub ”o”rzez drogę 
wewnętrzną ”rzylegającą od ”oJudnia do terenu 
objętego ”lanem do drogi ”owiatowej nr 1172. 

§ 12. 1. Teren oznaczony symbolem 1U o pow. 

0,69 ha ”rzeznacza się ”od lokalizację zabudowy 

usJugowej. 

2. Zakazuje się lokalizacji usJug mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
w rozumieniu ”rze”isów dotyczących ochrony 
`rodowiska. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy dla 
budynków zgodnie z rysunkiem planu, 

2)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 

3)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy co najwywej 
25% ”owierzchni dziaJki, 

4)  ogrodzenia lokalizowane od strony dróg i terenu 

2WS awurowe, z zakazem stosowania 

prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. Zasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

1)  kierunek ”odziaJu równolegle do drogi 3KŚW, 

2)  powierzchnia jednej dziaJki nie mniejsza niw 
0,30 ha. 

5. Cechy zabudowy budynków usJugowych: 

1)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

przy czym ostatnia kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  ”oziom lokalizacji kalenicy gJównej lub szczytu 

dachu do 12 m, 

3)  dachy nad bryJą gJówną budynku o schemacie 

dwuspadowym lub wielospadowym 

z ewentualnymi naczóJkami i facjatami, 

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 330 do 450, 

4)  kierunek lokalizacji gJównej kalenicy budynków 
usJugowych równolegle lub ”rosto”adle do 
drogi 3KDW, z mowliwo`cią odchylenia do 20. 

6. Śostę”no`ć komunikacyjna terenu ”o”rzez 
drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku ”lanu oraz 
drogę wewnętrzną ”rzylegającą od ”óJnocy do terenu 
objętego ”lanem do drogi gminnej nr 103500. 

§ 13. 1. Tereny oznaczone symbolem 1U,P 

o pow. 6,67 ha i 2U,P o pow. 10,07 ha przeznacza 

się ”od lokalizację zabudowy usJugowej oraz obiektów 
”rodukcyjnych, skJadów i magazynów. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 

3)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy nie większa niw 
60% ”owierzchni dziaJki, 

4)  ogrodzenia lokalizowane od strony dróg 
awurowe, z zakazem stosowania 

”refabrykowanych elementów betonowych. 

3. Zasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

1)  ”owierzchnia jednej dziaJki na terenie 1U,P nie 
mniejsza niw 0,50 ha, 

2)  ”owierzchnia jednej dziaJki na terenie 2U,P nie 
mniejsza niw 1,0 ha, 

3)  szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw 50 m, 

4)  kierunek ”odziaJu ”rosto”adJy i równolegJy do 
drogi 1KDD. 

4. Cechy zabudowy budynków o funkcji 

administracyjnej, socjalnej, usJugowej lub ich czę`ci 
z ww. funkcją: 

1)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

2)  ”oziom lokalizacji kalenicy gJównej lub szczytu 

dachu do 14 m, 

3)  dachy ”Jaskie i spadziste, o nachyleniu ”oJaci 
dachowych do 350, 

4)  kierunek lokalizacji gJównej kalenicy budynków 
równolegle lub ”rosto”adle do drogi 1KŚŚ,  
z mowliwo`cią odchylenia do 20, 

6. Cechy zabudowy budynków ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów: 

1)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, 

2)  wysoko`ć budynku do kalenicy lub szczytu 
dachu nie większa niw 16 m, 

3)  dach o nachyleniu ”oJaci dachowych do 300, 

4)  kierunek lokalizacji gJównej kalenicy budynków 
równolegle lub ”rostopadle do drogi 1KDD,  

z mowliwo`cią odchylenia do 20. 

7. Śostę”no`ć komunikacyjna terenu 
bez”o`rednio do drogi 1KŚŚ lub ”rzez drogi 
wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu do 

ww. drogi. 

§ 14. 1. Teren oznaczony symbolem 1MR 

o pow. 4,08 ha przeznacza się ”od lokalizację 
zabudowy zagrodowej. 

2. Zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko (nie dotyczy sieci infrastruktury 
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technicznej), w rozumieniu ”rze”isów dotyczących 
ochrony `rodowiska. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki, 

2)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy nie więcej niw 
15% ”owierzchni dziaJki, 

3)  nalewy ”rzyjąć ”oziom haJasu jak dla zabudowy 

zagrodowej, 

4)  zasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 
powierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 1,0 ha. 

4. Cechy zabudowy budynków mieszkalnych: 

1)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
przy czym druga kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  ”oziom lokalizacji kalenicy gJównej lub szczytu 

dachu do 10 m, 

3)  dach nad bryJą gJówną budynku o schemacie 

dwuspadowym lub wielospadowym 

z ewentualnymi naczóJkami i facjatami, 

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 330 do 450. 

5. Cechy zabudowy ”ozostaJych budynków: 

1)  budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, 

przy czym druga kondygnacja realizowana 

w poddaszu, 

2)  wysoko`ć budynku do kalenicy lub szczytu 
dachu nie większa niw 8 m, 

3)  geometria dachu o schemacie dwuspadowym 

lub wielospadowym, o nachyleniu ”oJaci 
dachowych od 330 do 450. 

6. Śostę”no`ć komunikacyjna terenu do drogi 

1KŚŚ ”rzez drogi wewnętrzne 7KŚW i 1KDW lub 

”o”rzez drogi wewnętrzne zlokalizowane ”oza 
granicami planu do drogi powiatowej nr 1172. 

§ 15. 1. Tereny oznaczone symbolem 1ZP 

o pow. 0,29 ha, 2ZP o pow. 0,28 ha, 3ZP  

o pow. 0,37 ha i 4ZP o ”ow. 0,13 ha ”rzeznacza się 
”od zieleL urządzoną. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej co 
najmniej 90%, 

2)  teren nalewy zagos”odarować zielenią niską 
i wysoką, 

3)  do”uszcza się lokalizację urządzeL s”ortowo - 

rekreacyjnych z sezonowymi usJugami handlu 
i gastronomii, ”laców zabaw, boisk s”ortowych 
oraz prowadzenie utwardzonych spacerowych 

ciągów ”ieszych i rowerowych, 

4)  do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
na ”owierzchni nie większej niw  
15% powierzchni caJkowitej terenu. 

3. Śostę”no`ć komunikacyjna terenów ”o”rzez 
drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku ”lanu oraz 
drogę wewnętrzną ”rzylegającą od ”óJnocy do terenu 
objętego ”lanem do drogi gminnej nr 103500. 

§ 16. 1. Tereny oznaczone symbolem  

1WS o pow. 0,31 ha, 2WS o pow. 0,31 ha,  

3WS o pow. 0,83 ha, 4WS o pow. 0,12 ha, 5WS  

o pow. 0,48 ha i 6WS o ”ow. 0,36 ha ”rzeznacza się 
”od wody ”owierzchniowe `ródlądowe. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  nie do”uszcza się lokalizowania urządzeL 
reklamowych, 

2)  do”uszcza się wykonanie mostków. 

3. Śostę”no`ć komunikacyjna terenów ”o”rzez 
drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku ”lanu oraz 
drogę wewnętrzną ”rzylegającą od ”óJnocy do terenu 
objętego ”lanem do drogi gminnej nr 103500. 

§ 17. 1. Tereny oznaczone symbolem 1KDW 

o pow. 1,30 ha, 2KDW o pow. 0,44 ha, 3KDW 

o pow. 0,18 ha, 4KDW o pow. 0,06 ha, 5KDW 

o pow. 0,06 ha, 6KDW o pow. 0,03 ha i 7KDW 

o ”ow. 0,10 ha ”rzeznacza się ”od drogi wewnętrzne. 

2. Zasady zagospodarowania terenu 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW: 

1)  szeroko`ć drogi 1KŚW w liniach 

rozgraniczających 12 m, z poszerzeniem 

w rejonie skrzywowaL, 

2)  szeroko`ć dróg 2KŚW, 3KŚW, 4KŚW,  
5KDW w liniach rozgraniczających 10 m, 

z poszerzeniem w rejonie skrzywowaL, 

3)  jezdnia szeroko`ci minimum 5 m. 

3. Zasady zagospodarowania terenu 6KDW, 

7KDW: 

1)  szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
5 m, z poszerzeniem w rejonie skrzywowaL. 

4. Śo”uszcza się zagos”odarowanie terenu 
4KDW, 5KDW, 6KDW i 7KŚW jako ciągi ”ieszo ｦ 

jezdne. 

5. Śo”uszcza się zagos”odarowanie terenu 

1KŚW ”od drogę ”ubliczną klasy dojazdowej. 

§ 18. 1. Tereny oznaczone symbolem 1Kx 

o pow. 0,027 ha, 2Kx o pow. 0,017 ha, 3Kx o pow. 

0,018 ha, 4Kx o pow. 0,03ha, 5Kx o pow. 0,017 ha 

”rzeznacza się ”od ciągi ”iesze. 

2. Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3 m. 

§ 19. 1. Teren oznaczony symbolem 1KDD 

o ”ow. 0,97 ha ”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną 
klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  szeroko`ć w granicach planu 15 m 

z poszerzeniem w rejonie skrzywowaL, 
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2)  jezdnia szeroko`ci nie mniejszej niw 5,5m. 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 20. Ustala się 10% stawkę sJuwącą naliczeniu 
jednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, w związku z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 21. Wykonanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy PrzecJaw. 

§ 22. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Mie–s—ie– w PrzecJawiu 

 

Zenon Krawczyk 
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