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UCHWAIA NR Lł375ł10 

RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭźabudowa miesz—aniowa - Futoryｬ 

 
Na postawie 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 ”óun. 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óun. zm.), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce, 

uchwalonego UchwaJą Rady Miejskiej w Oleszycach 

Nr XLVI/273/98 z dnia 17 czerwca 1998 r., Rada 

Miejska w Oleszycach uchwala, co nastę”uje 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭźabudowa 
mieszkaniowa - Futoryｬ zwany w dalszej czę`ci 
uchwaJy ”lanem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni  

ok. 33 ha, ”oJowony w miejscowo`ci Futory, w gminie 

Oleszyce. 

3. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  rysunek planu wykonany na mapie w skali 

1:2000, oznaczony jako źaJącznik Nr 1, 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

oznaczone jako źaJącznik Nr 2*. 

§ 2. 1. W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
oznaczone symbolami: 

1)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, w tym od MN1do MN4, 

2)  U ｦ tereny usJug, w tym U1, U2, 

3)  U/KP ｦ teren usJug i parkingu, 

4)  US ｦ tereny sportu i rekreacji, w tym US1, 

US2, 

5)  R ｦ teren rolniczy, 

6)  ZD/ZS ｦ teren ogrodów dziaJkowych i sadów, 

7)  ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej, w tym od ZI1 do 

ZI3, 

8)  ZNI/WS ｦ teren zieleni niskiej i wód 
powierzchniowych, 

9)  KDL ｦ teren drogi publicznej lokalnej, 

10)  KDD - tereny dróg ”ublicznych dojazdowych, 
w tym od KDD1 do KDD5, 

11)  KDW - tereny dróg wewnętrznych, w tym od 

KDW1 do KDW3, 

12)  KP ｦ teren parkingu, 

13)  KX ｦ tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, w tym 

od KX1 do KX3. 

2. Ustalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJy. 

3. Czę`ć tekstowa ”lanu zawiera odniesienia do 
czę`ci graficznej, tj. rysunku ”lanu, który obowiązuje 
w zakresie przedstawionych w nim oznaczeL 
stanowionych. 

4. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku 

”lanu nie stanowią ustaleL ”lanu i obowiązują 
w zakresie ”rze”isów, w oparciu o które zostaJy 
okre`lone lub zwierają odniesienie do warunków 
wystę”ujących w obszarze planu. 

§ 3. Jeweli w planie jest mowa o: 

1)  usJugach, w tym o: 

a)  usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć realizację obiektów usJugowych lub 
związanych z nimi obiektów i urządzeL, które 
nie są okre`lone jako mogące ”otencjalnie lub 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko 

i wymagają ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w zakresie oceny oddziaJywania na `rodowisko 
oraz s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko, 

b)  usJugach uciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi, które nie są usJugami nieuciąwliwymi 
jw., 

2)  zieleni niskiej - nalewy ”rzez to rozumieć tereny 
zieleni zagospodarowane w s”osób 
umowliwiający s”Jyw wód o”adowych, 
w kierunku zbiorników wodnych lub wód 
powierzchniowych, 

3)  zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć 
zieleL niską i wysoką tworzącą zwarty  

zes”óJ nasadzeL o szeroko`ci min.  
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4 m i uksztaJtowany wzdJuw ciągów 
komunikacyjnych lub granic nieruchomo`ci, 

4)  uciąwliwo`ci ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
wytwarzanie nie”rzyjemnych za”achów, 
dymów i o”arów, generowanie ”oziomu haJasu 
”rzekraczającego do”uszczalne natęwenie, 
gromadzenie nieczyszczonych `cieków 
i skJadowanie od”adów niezgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotyczące wszyst—ich  
terenów ob–ętych ”lanemŁ 

§ 4. 1. Ustala się zasady zabudowy 
i zagos”odarowania terenów objętych granicami 
planu: 

1)  na terenach i przy granicy z terenami: 

a)  oznaczonymi symbolem MN zakazuje się 
lokalizacji obiektów ”owodujących 
”rzekroczenia do”uszczalnych ”oziomów haJasu 
okre`lonych ”rze”isami ochrony `rodowiska dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, 

b)  oznaczonymi symbolem U, U/KP zakazuje się 
lokalizacji obiektów ”owodujących 
przekroczenia dopuszczalnych ”oziomów haJasu 
okre`lonych ”rze”isami ochrony `rodowiska dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej, 

2)  przy realizacji usJug wymagane ograniczenie 
ewentualnych uciąwliwo`ci wywoJanych ich 
realizacją do granic terenów ”rzeznaczonych 
w planie na ten cel, 

3)  ”rzy realizacji obiektów handlowych wymagane 
zachowanie ”owierzchni s”rzedawy jako nie 
większej niw 400 m2 w jednym obiekcie lub 

”owierzchni uwytkowej jako nie większej niw 
1000 m2 w jednym obiekcie, 

4)  w granicach ”lanu nie do”uszcza się realizacji 
elektrowni wiatrowych, 

5)  ”rzy dokonywaniu ”odziaJu na dziaJki 
budowlane zachować warunki: 

a)  przebieg nowych granic nieruchomo`ci 
równolegle lub ”rosto”adle do istniejących 
”odziaJów nieruchomo`ci lub do istniejącej 
zabudowy czy tew do linii rozgraniczających 
tereny o równym ”rzeznaczeniu i o równych 
zasadach zagospodarowania, 

b)  do”uszcza się wydzielenie dziaJek o pow. do 

0,5 ha dla potrzeb realizacji stacji 

transformatorowych lub innych urządzeL 
i obiektów związanych z realizacją 
infrastruktury technicznej, z dostosowaniem 

”rzebiegu nowych granic nieruchomo`ci do 
urządzeL z nimi zawiązanych, 

c)  do”uszcza się korektę linii rozgraniczających 
tereny ”rojektowanych dróg i ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych i ich ”rzesunięcie do 2 m, przy 

zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

6)  realizacja zabudowy przy zachowaniu 

warunków: 

a)  budynki o wysoko`ci do II kondygnacji 
nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, 

b)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

o s”adkach od 28° do 45°, z dopuszczeniem 

stosowania dachów o innych spadkach na 

obiektach usJugowych i gospodarczych, 

c)  sytuowanie nowych budynków równolegle do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy lub do granicy 

nieruchomo`ci, 

d)  kolorystyka zabudowy ujednolicona 

w odniesieniu do zabudowy realizowanej na 

jednej dziaJce, 

e)  wykoLczenie elewacji budynków, ogrodzeL, 
obiektów maJej architektury ”rzy stosowaniu 
tradycyjnych materiaJów budowlanych, w tym 

drewna, ceramiki budowlanej, kamienia, 

f)  wyklucza się stosowanie blachy na `cianach 
zewnętrznych budynków gos”odarczych, 
garawy i przy wypeJnieniu ”rzęseJ ogrodzeL, 

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 

w odlegJo`ci: 

a)  8 m od linii rozgraniczających teren dróg 
publicznych, 

b)  6 m od linii rozgraniczających teren dróg 
wewnętrznych, 

8)  przy realizacji zabudowy wymagane 

zapewnienie miejsc postojowych w ilo`ci: 

a)  min. 2 miejsca ”ostojowe na terenie kawdej 
dziaJki ”rzeznaczonej do zabudowy 
mieszkaniowej, 

b)  min. 1 miejsce na kawde 30 m2 ”owierzchni 
s”rzedawy lub na kawde 50 m2 ”owierzchni 
uwytkowej ”rojektowanych usJug, 

9)  teren oznaczony symbolem KP zagos”odarować 
jako parking publiczny, w tym dla obsJugi 
terenów oznaczonych symbolami US i U, 

10)  sytuowanie reklam na terenach  

przeznaczonych do zabudowy przy  

zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy 

wyznaczonych od dróg ”ublicznych oraz ”rzy 
ograniczeniu ich powierzchni do  

4 m2 i wysoko`ci do 7 m. 

§ 5. 1. Uchwala się zasady zagos”odarowania 

w zakresie komunikacji drogowej: 

1)  obsJuga terenów objętych granicami ”lanu 
w oparciu o drogi: 

a)  zbiorczą (droga ”ubliczna, wojewódzka), 
”rowadzącą ruch drogowy z miasta Oleszyce 
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w kierunku miasta BeJwca (województwo 
lubelskie), 

b)  lokalną (droga publiczna, powiatowa), 

”rowadzącą ruch drogowy z miasta Oleszyce 

do miasta Lubaczowa, 

c)  dojazdowe (projektowane drogi publiczne, 

gminne) oraz wewnętrzne, 

2)  do”uszcza się ”rzeksztaJcenie drogi 
wewnętrznej w drogę ”ubliczną, dojazdową, 
przy zachowaniu ustaleL ”lanu, 

3)  do”uszcza się ”rzeksztaJcenie dróg 
wewnętrznych w ciągi ”ieszo ｦ jezdne i ciągów 
pieszo ｦ jezdnych w drogi wewnętrzne, ”rzy 
zachowaniu ustaleL ”lanu, 

4)  ”rzy realizacji dróg wewnętrznych zachować 
minimalną szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających okre`loną jako 6 m, 

5)  ”rzy realizacji ciągów ”ieszo - jezdnych 

zachować minimalną szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających okre`loną jako 5 m. 

2. Uchwala się zasady zagos”odarowania 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1)  do”uszcza się realizację sieci infrastruktury 

technicznej w caJym obszarze ”lanu, 

2)  przebieg sieci w liniach rozgraniczających 
tereny dróg i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych lub 

równolegle do granic nieruchomo`ci i linii 

rozgraniczających tereny o równym 
przeznaczeniu i o równych zasadach 

zagospodarowania, 

3)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej gminnej sieci 
wodociągowej o ”rzekrojach od Ø25 do Ø150, 
”rowadzonej wzdJuw drogi ”ublicznej, 
powiatowej (poza granicami planu) i poprzez 

rozbudowę tej sieci, 

4)  od”rowadzenie `cieków bytowo ｦ sanitarnych 

do kanalizacji gminnej o ”rzekrojach od Ø80 do 
Ø200, ”rzeprowadzonej w sąsiedztwie drogi 
publicznej, powiatowej (poza granicami planu) 

i ”o”rzez rozbudowę tej sieci, 

5)  do czasu rozbudowy sieci kanalizacji gminnej 

do”uszcza się realizację zbiorników 
bezod”Jywowych, 

6)  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 

o ”rzekrojach od Ø20 do Ø50 (”oza granicami 
”lanu) ”o”rzez rozbudowę tej sieci oraz budowę 
”rzyJączy, 

7)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej 15 kV i poprzez 

rozbudowę tej sieci, w tym z ”rzebudową linii 
napowietrznych na kablowe i budową stacji 
transformatorowych, 

 

 

 

8)  do”uszcza się: 

a)  ”rowadzenie sieci `wiatJowodowych wraz 
z realizacją innych sieci infrastruktury 
technicznej, 

b)  realizację sieci teletechnicznej wraz z budową 
sieci kablowej, 

c)  ”rzebudowę istniejących sieci i urządzeL, 
w tym budowę sieci kanalizacji deszczowej lub 
rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczej, 

d)  budowę i ”rzebudowę systemu melioracji 
wodnych. 

3. Uchwala się zasady zagos”odarowania 

w zakresie `rodowiska ”rzyrodniczego: 

1)  od”rowadzenie wód o”adowych z nawierzchni 

terenów utwardzonych na tereny zieleni, do 
rowów ”rzydrownych lub do kanalizacji 

zbiorczej, 

2)  ogrzewanie budynków rozwiązać 
indywidualnie, a przy zaopatrzeniu w cie”Jo 
wykorzystywać uródJa ogrzewania korzystne 

dla `rodowiska oraz niekonwencjonalne 
i odnawialne uródJa energii wraz z instalacją 
urządzeL z nimi związanych. 

4. Uchwala się zasady zagos”odarowania 
w zakresie usuwania od”adów: 

1)  od”ady staJe gromadzić w zbiornikach 

i wywozić w s”osób zgodny z zasadami 

obowiązującymi na terenie gminy, 

2)  od”ady ”owstające w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci gos”odarczej gromadzić i usuwać 
w s”osób zgodny z zasadami dotyczącymi 
gospodarki odpadami i obowiązującymi na 
terenie gminy, 

3)  usytuowanie ”ojemników na selektywną 
zbiórkę od”adów w sąsiedztwie terenów 
komunikacji. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów  
wyznaczonych w planie i wydzielonych 

 liniami rozgranicza–ącymi na rysun—u ”lanuŁ 

§ 6. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych: symbolem MN1 o powierzchni  

ok. 1,35 ha, symbolem MN2 o powierzchni  

ok. 3,61 ha, symbolem MN3 o powierzchni  

ok. 0,58 ha, symbolem MN4 o powierzchni  

ok. 0,43 ha na tereny zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej. 

2. Uzu”eJnienie zagos”odarowania terenów 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej obiektami 

gospodarczymi, garawami, miejscami ”ostojowymi oraz 
maJą architekturą, basenami, oczkami wodnymi. 
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3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej: 

1)  do”uszcza się: 

a)  realizację zabudowy mieszkaniowej 

w zabudowie zagrodowej, 

b)  budowę obiektów gos”odarczych i garawy ”rzy 
granicy lub w zbliweniu do granicy z terenem 

dziaJki sąsiadującej na odlegJo`ć 1,5 m, 

c)  realizację usJug nieuciąwliwych, o których mowa 
w § 3 pkt1, 

2)  nie dopuszcza się: 

a)  gospodarstw hodowlanych, 

b)  magazynów i skJadów, 

c)  oczyszczalni `cieków, 

d)  stacji nadawczych telefonii komórkowych. 

4. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego na terenach zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej: 

1)  budynki mieszkalne, jednorodzinne realizować 
jako wolnostojące, 

2)  budynek garawu realizować jako: 

a)  wbudowany w kubaturę budynku mieszkalnego 
lub dobudowany do budynku mieszkalnego, 

b)  wolnostojący lub we ws”ólnej kubaturze 
z budynkiem gospodarczym, 

3)  gJówne kalenice dachu równolegJe do drogi 
stanowiącej dojazd do terenu dziaJki lub 
równolegJe do zabudowy usytuowanej na 
terenie sąsiadującym, 

4)  dostę” nieruchomo`ci z drogi publicznej, z drogi 

wewnętrznej lub z ciągu ”ieszo ｦ jezdnego. 

5. Ustala się zasady ochrony `rodowiska 
i przyrody na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej: 

1)  ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
30% ”owierzchni terenu dziaJki, 

2)  zmiana uksztaJtowania terenu ”rzy zachowaniu 
warunku od”rowadzania wód o”adowych na 

teren dziaJki ”rzeznaczonej do zabudowy lub do 
kanalizacji deszczowej, po jej realizacji. 

6. Ustala się ”arametry, wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej: 

1)  powierzchnia zabudowy- maksymalnie  

60% terenu dziaJki, 

2)  na kawdej dziaJce do”uszcza się realizację: 

a)  jednego budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego, 

b)  dwóch budynków (gos”odarczych 
i garawowych) uzu”eJniających zabudowę 
budynkiem mieszkalnym. 

7. Ustala się zasady ”odziaJu na nowe dziaJki 
budowlane na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej: 

1)  minimalna szeroko`ć nowej dziaJki od strony 
frontowej- 10 m, 

2)  minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki -  

0,08 ha. 

§ 7. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych: symbolem U1 o powierzchni  

ok. 1,00 ha, symbolem U2 o powierzchni ok. 0,25 ha, 

na tereny usJug, w tym: 

1)  zagos”odarowanie terenu obiektami usJug 
handlu, rzemiosJa, zdrowia, kultury, gastronomii 
i innych usJug uwyteczno`ci ”ublicznej, 

2)  uzu”eJnienie zagospodarowania terenu 

garawami, budynkami gos”odarczymi 
i magazynowymi, maJą architekturą z zielenią 
oraz o`wietleniem, komunikacją wewnętrzną, 
miejscami postojowymi, 

3)  do”uszcza się funkcję mieszkalną, 

4)  nie do”uszcza się: 

a)  realizacji obiektów tymczasowych, 

b)  stacji nadawczych telefonii komórkowych, 
z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem U1. 

2. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego, ochrony `rodowiska oraz 
parametry zabudowy na terenach usJug: 

1)  dojazd z drogi publicznej lub wewnętrznej, 

2)  do”uszcza się usytuowanie budynków ”rzy 
granicy dziaJki, ”rzy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

3)  gJówne kalenice dachu równolegJe do drogi 
stanowiącej dojazd do terenu dziaJki lub 
równolegJe do zabudowy usytuowanej na 
terenie sąsiadującym, 

4)  powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie  

80% terenu dziaJki, 

5)  ”rzy realizacji skJadów i magazynów ich Jączna 
”owierzchnia zabudowy nie mowe być większa 
niw 50% ”owierzchni uwytkowej usJug 
”rojektowanych na jednej dziaJce, 

6)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
8% ”owierzchni terenu dziaJki. 

3. Ustala się zasady ”odziaJu na dziaJki 
budowlane na terenach usJug: 

1)  minimalna szeroko`ć nowej dziaJki od strony 
frontowej- 6 m, 

2)  minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki 0,15 ha. 
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§ 8. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem U/KP o powierzchni  

ok. 0,27 ha na teren usJug i parkingu, w tym: 

1)  teren zagos”odarować obiektami usJug handlu, 
gastronomii, hotelarstwa i innych obiektów 
uwyteczno`ci ”ublicznej wraz z parkingiem 

publicznym, 

2)  do”uszcza się: 

a)  funkcję mieszkalną, 

b)  uzu”eJnienie zagos”odarowania terenu 
garawami, obiektami maJej architektury, 
o`wietleniem, miejscami ”ostojowymi dla 

rowerów oraz zielenią. 

2. Na terenie usJug i ”arkingu ustala się: 

1)  zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ochrony `rodowiska: 

a)  dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 

b)  ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
20% ”owierzchni terenu dziaJki, 

2)  parametry zabudowy: 

a)  powierzchnia zabudowy - maksymalnie  

70% terenu dziaJki, 

3)  zasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

a)  ”owierzchnia nowej dziaJki nie mniejsza niw 
0,02ha. 

§ 9. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych: symbolem US1 o powierzchni  

ok. 1,97 ha, symbolem US2 o powierzchni  

ok. 2,10 ha na tereny sportu i rekreacji. 

2. Tereny sportu i rekreacji zagos”odarować 
obiektami i urządzeniami rekreacji i sportu, w tym: 

boiskami, placami do gier, polami golfowymi, 

lodowiskiem, basenem, halą s”ortową, skate”arkiem. 

3. Na terenach sportu i rekreacji: 

1)  do”uszcza się: 

a)  realizację obiektów usJug handlu, kultury, 
gastronomii i innych usJug uwyteczno`ci 
”ublicznej we ws”ólnej kubaturze z obiektami 

sportu i rekreacji, 

b)  uzu”eJnienie zagos”odarowania terenu 
garawami, gos”odarczymi, magazynowymi, 
maJą architekturą, komunikacją wewnętrzną ze 
`ciewkami ”ieszymi i rowerowymi, miejscami 

postojowymi i wiatami ze stojakami dla 

rowerów, zbiornikami wodnymi i zielenią, 

2)  nie do”uszcza się: 

a)  budowy obiektów tymczasowych, 

b)  realizacji skJadów i magazynów o Jącznej 
”owierzchni zabudowy większej niw  

20% ”owierzchni uwytkowej budynków 
”rojektowanych na jednej dziaJce. 

4. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowiska 
naturalnego i kulturowego na terenach sportu 

i rekreacji: 

1)  dojazd z drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 

2)  usytuowanie budynków ”rzy granicy dziaJki, 
przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii 

zabudowy, 

3)  ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 
50% ”owierzchni terenu dziaJki ”oJowonej 
w konturze oznaczonym symbolem US. 

5. Ustala się ”arametry zabudowy i ”odziaJu na 
dziaJki budowlane na terenach s”ortu i rekreacji: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 

dziaJki - 40%, 

2)  minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki 
budowlanej 0,6 ha. 

§ 10. 1. Ustala się przeznaczenie terenu 

oznaczonego symbolem R o powierzchni ok. 6,86 ha 

na teren rolniczy. 

2. W granicach terenu rolniczego: 

1)  do”uszcza się realizację: 

a)  `ciewek rowerowych i ”ieszych oraz ciągów 
pieszo - jezdnych, 

b)  sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 

c)  dróg wewnętrznych, 

2)  nie do”uszcza się realizacji: 

a)  zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 

zagrodowej, 

b)  gospodarstw hodowlanych, 

c)  obiektów tymczasowych oraz sytuowania 
reklam, 

3)  wymagane zachowanie powierzchni 

biologicznie czynnej stanowiącej min.  
90% powierzchni terenu. 

§ 11. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem ZD/ZS o powierzchni  

ok. 4,40 ha na teren ogrodów dziaJkowych i sadów. 

2. Na terenie ogrodów dziaJkowych i sadów: 

1)  do”uszcza się: 

a)  budowę budynków gospodarczych, 

b)  realizację oczek wodnych, stawów, 

c)  uzu”eJnienie zagos”odarowania maJą 
architekturą, drogami wewnętrznymi, `ciewkami 
rowerowymi, ciągami ”ieszo ｦ jezdnymi, 
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2)  nie do”uszcza się realizacji: 

a)  zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 

zagrodowej, 

b)  indywidualnych oczyszczalni `cieków, 

c)  gospodarstw hodowlanych, 

d)  sytuowania reklam, 

3)  ustala się ”arametry i wskauniki 
zagos”odarowania terenu ogrodów dziaJkowych 
i sadów: 

a)  powierzchnia biologicznie czynna - min.  

80% powierzchni terenu dziaJki, 

b)  kubatura budynku gos”odarczego nie większa 
niw 30 m3, ”rzy zachowaniu wskaunika ｦ jeden 

budynek na dziaJce o ”ow. nie mniejszej niw 
300 m2, 

c)  ”owierzchnia zabudowy nie większa niw  
10% ”owierzchni dziaJki, 

d)  minimalna ”owierzchnia dziaJki - 0,3 ha. 

§ 12. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem: ZI 1 o powierzchni  

ok. 0,07 ha i ZI 2 o powierzchni ok. 0,12 ha, ZI 3  

o powierzchni ok. 0,35 ha na tereny zieleni 

izolacyjnej. 

2. Na terenach zieleni izolacyjnej: 

1)  do”uszcza się przeprowadzenie sieci uzbrojenia 

technicznego i realizację urządzeL technicznych 
związanych z uwytkowaniem terenów 
sąsiadujących, 

2)  nie do”uszcza się: 

a)  sytuowania obiektów tymczasowych i reklam, 

b)  realizacji oczyszczalni `cieków lub zrzutu 
`cieków bytowych na tereny zieleni izolacyjnej, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna- min.  

80% ”owierzchni terenu dziaJki, 

4)  minimalna ”owierzchnia dziaJki - 0,05ha. 

§ 13. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem ZNI/WS o powierzchni ok. 

3,47 ha na teren zieleni niskiej i wód 
powierzchniowych. 

2. Na terenie zieleni niskiej i wód 
powierzchniowych: 

1)  do”uszcza się: 

a)  sytuowanie urządzeL dla s”ortu i rekreacji, 

ką”ielisk i stawów rybnych, 

b)  uzu”eJnienie zagos”odarowania ciągami 
”ieszymi, maJą architekturą, drogami 
wewnętrznymi, mostkami i kJadkami, `ciewkami 
rowerowymi, ciągami ”ieszo ｦ jezdnymi, 

2)  nie do”uszcza się realizacji: 

a)  zabudowy mieszkaniowej, 

b)  obiektów gos”odarczych lub garawy, 

c)  obiektów tymczasowych, 

d)  zbiorników bezod”Jywowych lub 

indywidualnych oczyszczalni `cieków, 

3)  ustala się zasady ochrony `rodowiska: 

a)  powierzchnia biologicznie czynna - min.  

80% ”owierzchni terenu dziaJki, 

b)  zakazuje się od”rowadzenia `cieków bytowych 
do gruntu, 

4)  do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki ”rzy 
zachowaniu min. powierzchni terenu jednej 

dziaJki jako 0,20 ha. 

§ 14. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem KP o powierzchni ok. 0,13 ha 

na teren parkingu. 

2. Przy zagospodarowaniu terenu parkingu: 

1)  do”uszcza się: 

a)  realizację za”lecza socjalnego i publicznego 

zes”oJu sanitarnego, 

b)  uzu”eJnienie zagos”odarowania obiektami maJej 
architektury, wiatą z ”rzystankiem, wiatą dla 
rowerów, zielenią, 

2)  dojazd z drogi publicznej, 

3)  powierzchnia zabudowy obiektami 

kubaturowymi nie większa niw  
10% powierzchni terenu, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 5% ”owierzchni terenu. 

§ 15. 1. Ustalenia dla terenów komunikacji 
drogowej: 

1)  dla terenu oznaczonego symbolem KDL 

o powierzchni w granicach planu ok. 1,60 ha, 

ustala się ”rzeznaczenie na teren drogi 

publicznej, lokalnej, przy zachowaniu 

warunków: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających min. 
12,0 m, w tym: dwa pasy jezdne o szeroko`ci 
min. 3,0 m, chodnik min. jednostronny 

o szeroko`ci min. 1,5 m, 

b)  dopuszcza się uzu”eJnienie zagos”odarowania 
terenu `ciewką ”ieszo ｦ rowerową o szeroko`ci 
min. 2,5 m, zielenią i rowami ”rzydrownymi, 

2)  dla terenów oznaczonych: symbolem KŚŚ1 
o powierzchni ok. 0,16 ha, symbolem KDD2 

o powierzchni ok. 0,12 ha, symbolem KDD3 

o powierzchni ok. 0,63 symbolem ha, KDD4 

o powierzchni ok. 0,11 ha, symbolem KDD5 

o ”owierzchni ok. 0,16 ha, ustala się 
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”rzeznaczenie na tereny dróg ”ublicznych, 
dojazdowych, przy zachowaniu warunków: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających min. 
10,0 m, w tym dwa pasy jezdne o szeroko`ci 
min. ok. 2,5m oraz min. jeden chodnik 

o szeroko`ci 1,5 m lub jednostronnie `ciewka 
pieszo - rowerowa o szeroko`ci min. 2,5m, 

b)  uzu”eJnienie zagos”odarowania terenów 
zielenią, rowami ”rzydrownymi, miejscami 
postojowymi, 

c)  przy realizacji miejsc ”ostojowych szeroko`ć 
w liniach rozgraniczających min. 12,0 m, 

3)  dla terenów oznaczonych: symbolem KŚW 1  

o powierzchni ok. 0,15 ha, symbolem KDW 2  

o powierzchni ok. 0,10 ha, symbolem KDW 3  

o ”owierzchni ok. 0,18 ha ustala się 
przeznaczenie na tereny dróg wewnętrznych, 
w tym: 

a)  szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
min. 6,0 m, a przy realizacji drogi wraz ze 

`ciewką rowerową min. 8,0 m, 

b)  pas jezdny o szeroko`ci nie mniejszej niw 3,5 m, 

c)  do”uszcza się wykorzystanie drogi 
wewnętrznej jako dojazdu do ”ól, 

4)  dla terenów oznaczonych: symbolem KX1 
o powierzchni ok. 0,07 ha, symbolem KX2 

o powierzchni ok. 0,09 ha, symbolem KX3 

o ”owierzchni ok. 0,08 ha ustala się 
”rzeznaczenie na tereny ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych, w tym: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających od min. 
5 m, a teren utwardzony o szeroko`ci min.  
3,0 m, 

b)  do”uszcza się miejscowe ”oszerzenie ciągu 
pieszo ｦ jezdnego do 8 m w celu wykonania 

mijanek lub miejsc postojowych. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy —oLcowe 

§ 16. Do czasu realizacji ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 
w granicach planu. 

§ 17. W związku z uchwaleniem Miejscowego 

Planu źagos”odarowania Przestrzennego ｭźabudowa 
mieszkaniowa - Futoryｬ ustala się stawkę sJuwącą 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci 3 % dla terenów 
oznaczonych w planie symbolami MN, U, U/KP oraz 

w wysoko`ci 1% dla ”ozostaJych terenów. 

§ 18. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Oleszyce. 

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