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UCHWAIA NR XXXV/334/09 

 RADY MIEJSKIEJ W STRźYvOWIś 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Strzywowa ｦ Cmentarz przy ul. 700-lecia Strzywowa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r “ sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 20  

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80  

”“zŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Mie–s—a  
w Strzyw“wie uchwala c“ nastę”u–e:  

§ 1Ł 1Ł Stwierdza–ąc zg“dn“`ć z ustaleniami 
Studium uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ gminy Strzywów uchwal“neg“ uchwaJą 
Nr XXXVIł291ł01 Rady Mie–s—ie– w Strzyw“wie z dnia 
13 grudnia 2001 rŁ uchwala się zmianę mie–sc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Strzyw“wa ｦ Cmentarz przy ul. 700-lecia Strzyw“wa 
uchwal“neg“ uchwaJą Nr IIIł9ł06 Rady Mie–s—ie–  
w Strzyw“wie z dnia 28 grudnia 2006 rŁ “”ubli—“waną 
w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 3 z dnia 25 stycznia 2007 r.  

poz. 96, zwaną dale– zmianą ”lanuŁ  

2Ł źmiana ”lanu, “ —tóre– m“wa w ustŁ 1 
“be–mu–e czę`ć “bszaru ”lanu “ ”“wŁ “—“J“ 1,84 ha 
”“J“w“ną ”rzy –eg“ zach“dnie– granicyŁ  

3Ł Integralną czę`cią zmiany ”lanu –est 
zaJączni— nr 1 (graficzny) d“ ninie–sze– uchwaJy ｦ 

stanowiący rysune— zmiany ”lanu w s—ali 1: 1000, 
s”“rządz“ny na fragmencie —“”ii rysun—u ”lanu, 
“b“wiązu–ący w za—resie zast“s“wanych w nim 
“znaczeLŁ  

§ 2Ł 1Ł W uchwale Nr IIIł9ł06 Rady Mie–s—ie–  
w Strzyw“wie z dnia 28 grudnia 2006 rŁ w”r“wadza 
się nastę”u–ące zmiany:  

1)  w § 2 ustŁ 5 ”un—t 2 “trzymu–e brzmienie:  
ｭ2ł tereny zieleni urządz“ne– “znacz“ne na 
rysun—u ”lanu symb“lami źP 1, źP 2 i źP3ｬ,  

2)  w § 2 ustŁ 5 ”“ ”un—cie 5 d“da–e się ”un—t 6  
w brzmieniu: ｭ6ł teren zabud“wy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na 

rysun—u ”lanu symb“lem MN–1ｬ,  

3)  w § 4 ustŁ1 wyrazy ｫ1,30 haｬ zastę”u–e się 
wyrazami ｭ1,20 haｬ,  

4)  w § 5 ustŁ 1 wyrazy ｫ2,80 haｬ zastę”u–e się 
wyrazami ｭ2,11 haｬ,  

5)  ”“ § 6 d“da–e się § 6a w brzmieniu: 

ｭ§ 6 aŁ 1Ł Wyznacza się TśRśN źIśLśNI 
URźĄŚźONśJ “znacz“ny na rysun—u ”lanu symb“lem 
ZP 3 o powierzchni ok. 0,65 ha.  

2Ł Przeznaczenie terenu: zieleL urządz“na ty”u 
”ar—“weg“ i “gr“dy ”rzyd“m“weŁ Na terenie “gr“dów 
”rzyd“m“wych d“”uszcza się, l“—alizac–ę budyn—u 
g“s”“darczeg“ lub garaw“w“-gospodarczego 

związaneg“ z sąsiednią zabud“wą miesz—ani“wą 
–edn“r“dzinną na terenie “znacz“nym w rysun—u ”lanu 
symb“lem MN–1Ł Budyne— g“s”“darczy lub garaw“w“-

g“s”“darczy w“ln“st“–ący, “ ”“wierzchni zabud“wy 
nie ”rze—racza–ące– 40,0 m2; wys“—“`ć budyn—u - do 

2 —“ndygnac–i nadziemnych, wys“—“`ć budyn—u 
mierz“na “d ”“zi“mu terenu d“ —alenicy nie więce– niw 
9,0 mŁ Ś“”uszcza się w—“m”“n“wanie budyn—u  
w naturalne u—sztaJt“wanie terenu łw istnie–ącą 
s—ar”ęł ”rzy zach“waniu caJ—“wite– wys“—“`ci 
budyn—u nie więce– niw 9,0 m, mierzonej od poziomu 

terenu do kalenicy. 

3Ł Ś“”uszcza się l“—alizac–ę n“wych “raz 
”rzebud“wę istnie–ących sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne–ｬŁ 

6)  ”“ § 9 d“da–e się § 9a w brzmieniu: 

ｭ§ 9 aŁ 1Ł Wyznacza się TśRśN źABUŚOWŹ 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczony na 

rysunku planu symbolem MNj 1 o powierzchni  

ok. 0,13 ha. 

2. Przeznaczenie terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie MNj 1 

d“”uszcza się “bie—ty maJe– archite—tury i l“—alizac–ę 
n“wych “raz m“dernizac–ę i ”rzebud“wę istnie–ących 
sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł  

3Ł źasady —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1/  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wane– w st“sun—u 
d“ ”“wierzchni dziaJ—i: nie więce– niw 30%; 

2/  powierzchnia biologicznie czynna: nie mnie– niw 
40% dziaJ—i; 

3/  wys“—“`ć zabud“wy: nie więce– niw 2 
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

uwyt—“we miesz—alne; 

4/  wys“—“`ć —alenicy: nie więce– niw 9,5 m 
mierz“na “d ”“zi“mu terenu ”rzy we–`ciu d“ 
budynku; 

5/  dach wiel“s”ad“wy “ —ątach nachylenia ”“Jaci 
dachu i dasz—ów w granicach 20°- 55°; 

6/  ”“—rycie dachu: dachów—a ceramiczna lub 
blacha dachów—“wa; 
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7/  —“l“rysty—a `cian - kolory pastelowe, 

d“”uszcza się wy—“Lczenie elewac–i  
z zast“s“waniem materiaJów naturalnych ｦ  

n”Ł —amieL, drewn“; 

8/  w granicach terenu urządzić c“ na–mnie– 2 
mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów 
osobowych; 

9/  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na: d“–azd z ulicy 3 ｦ 

Maja; 

10/  “bsJuga w za—resie infrastru—tury techniczne–  
z istnie–ących i ”r“–e—t“wanych sieci i urządzeL 
z uwzględnieniem usta-leL zawartych w § 10 
ninie–sze– uchwaJyｬŁ 

7)  w § 11, ”“ wyraweniu: ｭna ｦ 0% ｬ d“da–e się 
zdanie: ｭ z wy–ąt—iem terenów “znacz“nych 
symb“lami: MN– 1 i źP3, na —tórych ustala się 
staw—ę ”r“cent“wą w wys“—“`ci - 5%ｬŁ 

2Ł W rysun—u ”lanu stan“wiącym zaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr IIIł9ł06 Rady Mie–s—ie– w Strzyw“wie  
z dnia 28 grudnia 2006 rŁ w”r“wadza się zmiany 
“—re`l“ne “znaczeniami graficznymi w zaJączni—u nr 1 
d“ ninie–sze– uchwaJyŁ  

§ 3Ł Wy—“nanie uchwaJy zleca się Burmistrz“wi 
Strzyw“waŁ  

§ 4Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 
dni “d –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł 

 

PRźśWOŚNICźĄCY  
RADY MIEJSKIEJ 

 

Krzysztof Szlachta 
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