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UCHWAIA Nr XXXł228łŃ9 

 RAŚY GMINY SKOIYSźYN 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego ｭSkoJyszynｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunie–szymi 

zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy 

§ 1. 1. P“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami 

ｭStudium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
zagosp“dar“wania Przestrzenneg“ gminy S—“Jyszynｬ, 
uchwal“nym Uchwalą Rady Gminy Nr IVł3ńłŃń z dnia 

30 sierpnia 2001 roku z ”óunie–szymi zmianami, 
uchwala się źmianę Nrń Mie–sc“weg“ Planu 
zag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ ｭS—“Jyszynｬ zwany 
dale– zmianą ”lanuŁ źaJączni—ami d“ ninie–sze– UchwaJy 
są:  

1)  źaJączni— graficzny Nr ń ｦ rysunek zmiany 

planu w s—ali ń:2ŃŃŃ stan“wiący integralną 
–eg“ czę`ć,  

2)  źaJączni— nr 2 ｦ r“zstrzygnięcie “ sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalezą d“ zadaL wJasnych 
gminy. * 

§ 2. W uchwale Nr XXVI/207/05 Rady Gminy 

w S—“Jyszynie z dnia 09 listopada 2005 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzenneg“ ｭS—“Jyszynｬ “gJ“sz“neg“ w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 158 

poz.2908 z dnia ńŃŁń2Ł2ŃŃ5 rŁ w”r“wadza się 
nastę”u–ące zmiany:  

1. § 4 d“da–e się § 4a “ brzmieniu:  

"§ 4a  

1. Ustala się tereny “znacz“ne na rysun—u 
zmiany planu symbolem 3MN/U i 4MN/U 

z ”rzeznaczeniem ”“d zabud“wę miesz—ani“wą 
–edn“r“dzinną z dopuszczeniem zabud“wy usJug“we–, 
handlu, rzemi“sJa i produkcji.  

2. Ś“stę”n“`ć —“muni—acy–na terenów 3MNłU 
i 4MNłU dr“gą wewnętrzną “znacz“ną na rysun—u 
”lanu symb“lem KŚWń, zna–du–ąceg“ się ”“za 
terenami 3MN/U i 4MN/U.  

3. W terenach 3MN/U i 4MN/U o —tórych 

mowa w ust. 1:  

1)  nie d“”uszcza się l“—alizac–i inwestyc–i 
zaliczanych d“ ”rzedsięwzięć m“gących 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“ dla 
—tórych s”“rządzenie ra”“rtu “ “ddziaJywaniu 

”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“ –est wymagane 
w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych, za 

wy–ąt—iem dróg i ”ar—ingów “raz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–;  

2)  d“”uszcza się l“—alizac–i inwestyc–i zaliczanych 
d“ ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wis—“ dla —tórych 
s”“rządzenie ra”“rtu “ “ddziaJywaniu 
przedsięwzięcia na `r“d“wis—“ m“we być 
wymagane w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych;  

3)  d“”uszcza się l“—alizac–i “czyszczalni `cie—ów 
dla “bsJugi terenów: 3MNłU i 4MN/U, 

zna–du–ących się ”“za terenami 3MNłU 
i 4MNłUŁ Oczyszczalnię `cie—ów nalewy 
l“—aliz“wać w terenach 4MN/U;  

4)  d“”uszcza się l“—alizac–i “bie—tów usJug“wych, 
handlu, rzemi“sJa i ”r“du—c–i na dziaJ—ach 
z zabud“wą miesz—ani“wą lub na dziaJ—ach 
“drębnych;  

5)  “gólna ”“wierzchnia terenów ”rzeznacz“nych 
”“d zabud“wę “ fun—c–i usJug“we–, handl“we–, 
rzemi“sJa i ”r“du—c–i na dziaJ—ach “drębnych, 
nie m“we ”rze—raczać 6Ń% ”“wierzchni 
terenów 3MNłU i 4MN/U;  

6)  d“”uszcza się l“—alizac–i bez ws—azania na 
rysun—u ”lanu: dróg wewnętrznych, ciągów 
pieszo ｦ –ezdnych, d“–`ć i d“–azdów mie–sc 
postojowych dla samoch“dów (”ar—ingów), 
w s”“sób nie “granicza–ące zag“s”“dar“wanie 
dziaJe— sąsiadu–ących bez”“`redni“ z terenami 

”ar—ingów;  

7)  d“”uszcza się l“—alizac–i zieleni urządzane–, 
“bie—tów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno 

- s”“rt“we (maJe b“is—a s”“rt“we, ”lace 

zabaw);  

8)  ustala się “chr“nę —“nserwat“rs—ą stan“wis—a 
archeologicznego nr 4, AZP 109-70/43, 

ws—azaneg“ na zaJączni—u graficznym, 
a widnie–ące– w ewidencji konserwatorskiej jako 

osada kultury przeworskiej.  

4. W granicach terenów “ —tórych m“wa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące warun—i dla 
—sztaJt“wania dziaJe— bud“wlanych i zabudowy:  

1)  minimalna ”“wierzchnia dziaJe— bud“wlanych:  

a)  w zabudowie jednorodzinnej:  

--  w“ln“st“–ące– dla –edneg“ budyn—u 
mieszkalnego - 0,09 ha,  
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--  bliuniacze– dla –edneg“ segmentu mieszkalnego 

- 0,045 ha,  

--  szeregowej dla jednego segmentu mieszkalnego 

- 0,025 ha,  

b)  w zabudowie jednorodzinnej bez wydzielania 

dziaJe— ”“d ”“–edyncze budyn—i ｦ 0,035 ha,  

c)  w zabudowie o fun—c–i usJug“we–, handl“we–, 
rzemi“sJa i produkcji - 0,015 ha;  

2)  wys“—“`ć budyn—ów ”rzeznacz“nych na ”“byt 
ludzi nie m“we ”rze—raczać ńŃ,Ń m, a innych 

5,5 m, licząc “d `rednieg“ ”“zi“mu terenu 
”rzed gJównym we–`ciem d“ budyn—u;  

3)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

m“we być mnie–sza niw 5Ń% ”“wierzchni 
dziaJ—i;  

4)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy w stosunku do 

”“wierzchni dziaJ—i lub terenu nie m“we 
”rze—raczać 4Ń% ”“wierzchni dziaJ—i;  

5)  w zabud“wie usJug“we–, handlu, rzemi“sJa 
i ”r“du—c–i, wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy 
w st“sun—u d“ ”“wierzchni dziaJ—i lub terenu 
nie m“we ”rze—raczać 6Ń% ”“wierzchni dziaJ—i;  

6)  w zabud“wie usJug“we–, handlu, rzemi“sJa 
i produkcji, powierzchnia terenu biologicznie 

czynneg“ nie m“we być mnie–sza niw 5% 
”“wierzchni dziaJ—i;  

7)  d“”uszczalne –est —sztaJt“wanie dachów 
budyn—ów “ równych —ątach nachylenia 
i formach;  

8)  dla dziaJe— bud“wlanych nie ma–ących 
bez”“`rednieg“ d“stę”u d“ dr“gi ”ubliczne– 
“bsJuga —“muni—acy–na m“we być za”ewni“na 
za ”“`rednictwem ciągu ”iesz“-jezdnego lub 

dojazdu o szer“—“`ci w liniach 

r“zgranicza–ących minimum 5,Ń m “raz d“–`cia 
o szer“—“`ci 4,5m;  

9)  nie”rze—raczalna linia zabud“wy dla budyn—ów, 
z wy–ąt—iem wymieni“nych w punkcie 10, 11 

i 12, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

wynosi minimum 8 m - od granicy drogi 

wewnętrzne–, “znacz“ne– na zaJączni—u 
graficznym nr 1 symbolem KDW1, oraz 4,0 m 

“d granicy ciągów ”iesz“ ｦ –ezdnych, d“–azdów 
i d“–`ć nie “znacz“nych na rysun—u ”lanu, 

a m“gących ”“wstać w obszarze planu 

z godnie z ustaleniami planu;  

10)  wysunięte ”“za lic“ `cian fragmenty budyn—u, 
ta—ie –a— gan—i, wiatr“Ja”y, wy—usze, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, sch“dów, ”“chylni 
dla nie”eJn“s”rawnych, bal—“nów, ｦ m“gą 
zmnie–szać wymieni“ne wywe– w pkt 9, 

“dlegJ“`ci “d —rawędzi –ezdni dr“gi KŚWń 
maksymalnie o 3,0 m;  

11)  d“”uszcza się l“—alizac–ę garawy w “dlegJ“`ci 
nie mnie–sze– niw 6,Ń m “d linii r“zgranicza–ące– 
drogi KDW1;  

12)  d“”uszcza się l“—alizac–ę —i“s—ów ulicznych 
o wys“—“`ci d“ 3,Ń m, —tórych ”“wierzchnia 
nie ”rze—racza ńŃ m2, między linią zabud“wy 
a linią r“zgranicza–ącą dr“gi;  

13)  na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów “ liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § ń2 ustŁ 
6;  

14)  maksymalny dopuszczalny ”“zi“m haJasu –a— 
dla terenów miesz—ani“w“-usJug“wych, 
“—re`l“nych ”rze”isami ”rawa d“tyczącymi 
“chr“ny `r“d“wis—aŁ " 

 § 3. 1. W czę`ci graficzne– zmiana ”lanu ”“lega 
na:  

1)  d“daniu “znaczenia linii r“zgranicza–ące– tereny 
o równych zasadach zag“s”“darowania;  

2)  dodaniu symbolu identyfikacyjnego 3MN/U 

i 4MN/U; 

3)  zaznaczeniu terenów w”r“wadz“nych ninie–szą 
zmianą 3MN/U, 4MN/U. 

 § 4. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Wó–t“wi Gminy S—“JyszynŁ  

 § 5. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń 
dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł  

*  źaJączni—a Nr 2 nie “gJasza sięŁ 

 

PRZEWODNICZACY RADY GMINY  

w SKOIYSźYNIś 

 

WiesJaw Hasiak 

 

 



Śzienni— Urzęd“wy  
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr ń8  - 1310 -  Poz. 443 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


