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UCHWAIA Nr XXXIV/309/09 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W GIOGOWIś MAIOPOLSKIM 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 1/2008 - terenu zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– w MiJocinie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Mie–s—a w GJogowie MaJo”ols—im 
uchwala co nastę”u–e: 

Przepisy ogólne 

§ 1Ł 1Ł Stwierdza–ąc zgodno`ć z ustaleniami 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy GJogów MaJo”ols—i 
uchwalonego uchwaJą Nr XLIV/407/2002 Rady 

Mie–s—ie– w GJogowie z dnia 29 maja 2002 r. 

z ”óunie–szymi zmianami, uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 ｦ terenu 

zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– w MiJocinie, 
zwany dalej planem. 

2Ł Plan, o —tórym mowa w ustŁ 1 obe–mu–e 
obszar o ”owŁ o—oJo 12,20 ha ”oJowony 
w mie–scowo`ci MiJocin w bez”o`rednim sąsiedztwie 

zes”oJu ”ar—owo-dworskiego, przy granicy 

administracy–ne– z miastem RzeszówŁ 

3Ł źaJączni—ami do uchwaJy są: 

1) zaJączni— Nr 1 do uchwaJy - rysunek planu 

w s—ali 1:1000 stanowiący integralną czę`ć 
planu, 

2) zaJączni— Nr 2 do uchwaJy - o—re`la–ący s”osób 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 

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

§ 2Ł W granicach ”lanu: 

1Ł Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
terenów oznaczonych w rysun—u ”lanu symbolami: 

1) MN, - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o Jączne– ”owierzchni o—oJo 
5,74 ha, 

2) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej 

i usJugowe– o Jączne– ”owierzchni o—oJo 3,51 
ha, 

3) U - teren usJug, o ”owierzchni o—oJo 0,37 ha, 

4) Zu ｦ teren zieleni urządzone–, o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 0,11 ha, 

5) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 2,30 ha, 

6) KD - tereny dróg ”ublicznych (fragmenty ”asa 
drogowego istnie–ących dróg ”ublicznych) 
o Jączne– ”owierzchni o—oJo 0,14 ha, 

7) IK ｦ teren obiektów infrastruktury technicznej 

o ”owierzchni o—oJo 0,03 ha. 

2Ł Śo”uszcza się —ore—tę linii rozgranicza–ących 
tereny dróg uwzględnia–ącą warun—i naturalne terenu 
i zachowanie wymagaL o—re`lonych ”rze”isami 
odrębnymi w tym za—resie, –e`li do”uszcza–ą to 
ustalenia szczegóJowe ninie–sze– uchwaJy, 

3Ł Śo”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia terenu 
dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1 KDW 

i 2KDW na drogi publiczne klasy technicznej ulicy 

dojazdowej lub ulicy lokalnej, przy zachowaniu 

warun—ów o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi 

dotyczącymi dróg ”ublicznychŁ 

§ 3Ł W zagos”odarowaniu terenu ob–ętego 
planem: 
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1) nalewy uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące 
z ”oJowenia terenu: 

a) w sąsiedztwie lotnis—a Rzeszów- Jasionka, 

”o”rzez ograniczenie wyso—o`ci obie—tów 
budowlanych i urządzeL technicznych do 

rzędne– 300,0 m nŁ”ŁmŁ, 

b) w obszarze ochronnym GJównego źbiorni—a 
Wód Podziemnych Nr 425 ｭŚębica- Stalowa 

Wola-Rzeszówｬ, ”o”rzez za”ewnienie ochrony 
czysto`ci wód ”odziemnych, 

2) obowiązu–e za—az realizac–i ”rzedsięwzięć 
znacząco oddziaJu–ących na `rodowis—o 
wymaga–ących s”orządzenia ra”ortu 
oddziaJywania na `rodowis—o w rozumieniu 
”rze”isów ustawy ｦ Prawo ochrony 

`rodowis—a, z wy–ąt—iem dróg ”ublicznych, sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–; do”uszcza 
się ”rzedsięwzięcia znacząco oddziaJu–ące na 
`rodowis—o, dla —tórych s”orządzenie ra”ortu 
mowe być wymagane, –e`li do”uszcza–ą to 
ustalenia szczegóJowe ninie–sze– uchwaJy; 

3) do”uszcza się ”rzebieg, rozbudowę, 
”rzebudowę, remont istnie–ących i lo—alizac–ę 
nowych sieci, obie—tów i urządzeL 
infrastruktury techniczne– nie związanych 
z zagos”odarowaniem terenu ob–ętego ”lanem, 
”rzy zachowaniu ”rze”isów odrębnych 
dotyczących tych sieci i urządzeL oraz –e`li nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów ob–ętych ”lanem zgodnie 
z przeznaczeniem o—re`lonym w ninie–sze– 
uchwale; 

4) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— budowlanych 
dla obie—tów lub urządzeL infrastru—tury 
techniczne– o —sztaJcie i wiel—o`ci za”ewnia–ące– 
ich realizac–ęŁ 

§ 4Ł Na terenie ob–ętym ”lanem obowiązu–ą 
nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania: 

1) archite—tura budyn—ów nawiązu–ąca do form 
archite—tonicznych budyn—ów miesz—alnych 
zna–du–ących się na sąsiednim terenie zes”oJu 
parkowo-dworskiego; 

2) zastosowanie —olorysty—i dachów u–ednolicone– 
dla caJego obszaru ob–ętego planem 

w odcieniach czerwieni naturalne– dachów—i; 

3) zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej: 

a) zao”atrzenie w wodę systemem 
wodociągowym zasilanym z istnie–ące– sieci 
wodociągowe– miasta Rzeszowa rozbudowane– 
wzdJuw ciągów —omuni—acyjnych; wymagania 

dotyczące budowy sieci i ”rzyJączenia obie—tów 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w tym za—resie, 
”rzy zachowaniu warun—ów o—re`lonych ”rzez 
dysponenta sieci, 

b) od”rowadzenie `cie—ów bytowych istnie–ącą 
siecią —analizac–i sanitarne– rozbudowaną 
wzdJuw ciągów —omuni—acy–nych do 

oczyszczalni `cie—ów w Rzeszowie; do”uszcza 
się ”rowadzenie sieci ”oza ciągami 
komunikacy–nymi w s”osób nie —olidu–ący 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

w dostosowaniu do wymagaL terenowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) odprowadzanie `cie—ów ”ochodzących 
z prowadzone– dziaJalno`ci gos”odarcze– 
i od”rowadzanie wód o”adowych ｦ zgodnie 

”rze”isami odrębnymi, 

d) zao”atrzenie w gaz z istnie–ące– i ”ro–e—towane– 
sieci zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
i warun—ami o—re`lonymi przez dysponenta 

sieci, 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną w ”owiązaniu 
z istnie–ąca siecią ele—tryczną z dopuszczeniem 

lokalizacji stacji transformatorowych na terenie 

ob–ętym ”lanem i ”rzebiegu ”ro–e—towanych sieci 
w s”osób nie —olidu–ący z ”rojektowanym 

zagospodarowaniem terenu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

f) obsJuga w za—resie tele—omuni—ac–i na 
warun—ach o—re`lonych ”rzez dys”onentów 
sieci i urządzeL z zachowaniem ”rze”isów 
odrębnych, 

g) ogrzewanie budyn—ów indywidualne, nie 
”owodu–ące ”rze—roczenia norm `rodowis—a; 
do”uszcza się ogrzewanie budyn—ów z mie–s—ie– 
sieci cie”Jownicze–, 

h) gromadzenie od”adów —omunalnych na 
wJasnych dziaJ—ach, w szczelnych ”o–emni—ach 
z zapewnieniem ich usuwania na zasadach 

obowiązu–ących w gminie; gromadzenie 
od”adów ”owsta–ących w wyni—u ”rowadzone– 
dziaJalno`ci usJugowe– w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowis—u, zdrowiu ludzi i terenom sąsiednim 
a nastę”nie usuwanie wedJug zasad 
o—re`lonych obowiązu–ącymi w tym za—resie 
”rze”isami odrębnymi, 

i) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

w ”asach drogowych, wzdJuw ciągów 
—omuni—acy–nych; do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci ”oza ciągami —omuni—acy–nymi w s”osób 
nie —olidu–ący z ”ro–e—towanym 
zagospodarowaniem terenu, w dostosowaniu do 

wymagaL terenowych zgodnie z ”rze”isami 

odrębnymi, 

Przepisy szczegóJowe 

§ 5Ł źasady zagos”odarowania i —sztaJtowania 
zabudowy na terenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonej w rysunku planu symbolem 

MN: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 10 m od linii rozgranicza–ących drogi 
wewnętrzne 1 KŚW i 2 KŚW, 

b) 6 m od linii rozgranicza–ących drogi wewnętrzne 
oznaczone symbolem, 3KDW i 4 KDW; 
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2) ”odziaJ terenów na dziaJ—i wedJug rysun—u 
”lanu z mowliwo`cią Jączenia w –edną 
wydzielonych w ”lanie dziaJe—; do”uszcza się 
inny ”odziaJ na dziaJ—i przy zapewnieniu 

indywidualnego dostę”u do dróg ”ublicznych 
i wydzielenia dziaJe— o —sztaJcie regularnym, 
minimalne– ”owierzchni dziaJ—i ｦ 900 m2 

i minimalne– szero—o`ci frontu dziaJ—i ｦ 25 m; 

3) w granicach dziaJ—i budowlane– o”rócz budyn—u 
mieszkalnego do”uszcza się lo—alizac–ę 
1 wolnosto–ącego budyn—u gos”odarczego lub 
garawowego albo gos”odarczo ｦ garawowego; 
do”uszcza się lo—alizowanie budyn—ów 
gos”odarczych na za”leczu budyn—ów 
miesz—alnych w granicy dziaJ—i z sąsiednimi 
dziaJ—ami w zes”oJach 2-4 budyn—ów; 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– 
archite—tury i basenów —ą”ielowych; 

5) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i - maksymalnie 35%; 

6) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– - 

minimum 40% ogólne– ”owierzchni dziaJ—i; 

7) wysoko`ć budyn—ów miesz—alnych ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych; 

8) —olorysty—a `cian w —olorach ”astelowych, 
dopuszcza się wy—oLczenie elewac–i 
z zastosowaniem materiaJów naturalnych n”Ł 
—amieL, drewno; 

9) dachy budyn—ów miesz—alnych –ednorodzinnych 
dwu lub wielospadowe, o nachyleniu ”oJaci 35º 
- 45º; 

10) budyn—i gos”odarcze, garawowe i gos”odarczo-

garawowe ｦ parterowe, dachy spadziste, 

archite—tura i —olorysty—a budyn—ów 
zharmonizowane z archite—turą i —olorysty—ą 
budyn—ów miesz—alnych; 

11) ogrodzenia od strony frontu dziaJ—i, awurowe, 

w liniach rozgranicza–ących dróg, za—azu–e się 
stosowania ogrodzeL z ”refabry—atów 
betonowych;. 

12) w granicach —awde– dziaJ—i nalewy za”ewnić co 
na–mnie– 2 mie–sca ”osto–owe dla samochodów 
osobowych, z czego 1 mie–sce do”uszcza się 
w garawu; 

13) dostę”no`ć —omuni—acy–na do dróg ”ublicznych 
ｦ drogami wewnętrznymi oznaczonymi 
symbolem KŚW, ”owiązanymi z drogami 
publicznymi - ulicami MiJociLs—ą i Tarnows—ą 
”oJowonymi ”oza granicami obowiązywania 
niniejszego planu; 

14) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
dopuszczalnych warto`ci haJasu o—re`lonych 
”rze”isami odrębnymi dla terenu 
”rzeznaczonego ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną; 

15) obsJuga w za—resie infrastru—tury techniczne– 
zgodnie z ustaleniami w § 4 ”—t 3Ł 

§ 6Ł źasady zagos”odarowania terenów 
i —sztaJtowania zabudowy na terenie zabudowy 

miesz—aniowe– i usJugowe–, oznaczonym na rysun—u 
planu symbolem MN,U: 

1) za—azu–e się lo—alizowania usJug zaliczonych do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o, dla —tórych ra”ort 
o oddziaJywaniu na `rodowis—o jest wymagany 

lub mowe być wymagany, w rozumieniu 
”rze”isów ustawy ｦ Prawo ochrony `rodowis—a 
z wy–ąt—iem sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

2) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 400 m2; 

3) dziaJalno`ć usJugowa i handlowa nie mowe 
”owodować ”rze—roczenia do”uszczalnego 
”oziomu haJasu w `rodowis—u, o—re`lonego 
w ”rze”isach odrębnych dla terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

4) na terenie, w oznaczonej w rysunku planu 

strefie bez”ieczeLstwa od gazociągu 
wyso—o”ręwnego g 700 obowiązu–ą 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnych dotyczących 
warun—ów technicznych, –a—im ”owinny 
od”owiadać sieci gazowe i ich usytuowanie; 

5) w zagos”odarowaniu czę`ci terenu 
oznaczonego w rysunku planu symbolem 

2MNU, ”oJowonego w strefie bez”ieczeLstwa 
od gazociągu wyso—o”ręwnego g 700 
obowiązu–ą ograniczenia wyni—a–ące 
z ”rze”isów odrębnych dotyczących warun—ów 
technicznych, –a—im ”owinny od”owiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie; 

6) dostę”no`ć —omuni—acy–na do dróg ”ublicznych 
ｦ drogami wewnętrznymi oznaczonymi 
symbolem KŚW, ”owiązanymi z drogą 
”ubliczną - ulicą Tarnows—ą ”oJowoną ”oza 
granicami obowiązywania ninie–szego ”lanu; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) 10m od linii rozgranicza–ących drogi 

wewnętrzne– oznaczone– w rysun—u ”lanu 
symbolem 1 KDW oraz od linii 

rozgranicza–ących teren drogi ”ubliczne– 
oznaczonej w rysunku planu symbolem KD, 

b) 6 m od linii rozgranicza–ących drogi wewnętrzne 
oznaczone symbolami 3 KDW, 

c) 25m od osi gazociągu wyso—o”ręwnego g 700; 

8) ”odziaJ terenu na dziaJ—i wedJug rysun—u ”lanu 
z mowliwo`cią Jączenia w –edną wydzielonych 
w ”lanie dziaJe—; do”uszcza się inny ”odziaJ na 
dziaJ—i ”rzy za”ewnieniu indywidualnego 
dostę”u do dróg ”ublicznych, wydzielenia 
dziaJe— o —sztaJcie regularnym, minimalne– 
”owierzchni dziaJ—i ｦ 1000 m2 i minimalnej 

szero—o`ci frontu dziaJ—i ｦ 25 m; 
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9) w granicach —awde– dziaJ—i lub terenu inwestyc–i 
nalewy za”ewnić co na–mnie– 2 mie–sca 
”osto–owe dla samochodów osobowych dla 
funkcji mieszkalnej oraz minimum 1 miejsce 

”osto–owe dla fun—c–i usJugowe– lub handlowe–; 

10) usJugi i handel lo—alizowany w ”arterach 
budyn—ów miesz—alno-usJugowychłhandlowych 
lub w oddzielnych budynkach 

usJugowychłhandlowych, ”rzy czym 
”owierzchnia uwyt—owa usJug lub handlu nie 

powinna ”rze—raczać Jącznie 50% ogólne– 
”owierzchni uwyt—owe– budyn—u lub budyn—ów 
w granicach dziaJ—i; 

11) do”uszcza się budyn—i miesz—alne bez fun—c–i 
usJugowe– i handlowe–; 

12) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– 
archite—tury i basenów —ą”ielowych; 

13) na kawde– dziaJce do”uszcza się lo—alizac–ę 
1 budyn—u gos”odarczego, lub garawowego albo 
gospodarczo ｦ garawowego; do”uszcza się 
lo—alizowanie budyn—ów gos”odarczych na 
za”leczu budyn—ów miesz—alnych w granicy 
dziaJ—i z sąsiednimi dziaJ—ami w zes”oJach 2-4 

budyn—ów; 

14) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i ma—symalnie - 50%; 

15) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– 
minimum 20% ogólne– ”owierzchni dziaJ—i; 

16) wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych, miesz—alno- 

usJugowychłhandlowych ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, dachy dwu lub wielospadowe, 

o nachyleniu ”oJaci 30º - 45º; 

17) —olorysty—a `cian w —olorach ”astelowych, 
dopuszcza się wy—oLczenie elewac–i 
z zastosowaniem materiaJów naturalnych ｦ np. 

—amieL, drewno; 

18) budyn—i gos”odarcze, garawowe, gos”odarczo-

garawowe ｦ parterowe, dachy spadziste, 

archite—tura i —olorysty—a budyn—ów 
nawiązu–ące do budyn—ów miesz—alnych; 

19) wolnosto–ące budyn—i usJugowełhandlowe ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych, dachy spadziste, 

archite—tura i —olorysty—a budyn—ów 
zharmonizowana z archite—turą i —olorysty—ą 
budyn—ów miesz—alnych; 

20) ogrodzenia awurowe w liniach rozgranicza–ących 
dróg; 

21) zasady zao”atrzenia w wodę, energię 
ele—tryczną, gaz, zasady ogrzewania, zasady 
od”rowadzania nieczysto`ci cie—Jych i usuwania 
od”adów zgodnie z ustaleniami w § 4 ”—t 3Ł 

§ 7Ł źasady zagos”odarowania —sztaJtowania 
zabudowy na terenie usJug, oznaczonym na rysun—u 
planu symbolem U: 

1) do”uszcza się lo—alizowanie usJug zaliczonych 
do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych 

s”orządzenie ra”ortu mowe być wymagane, 
w rozumieniu ”rze”isów ustawy ｦ Prawo 

ochrony `rodowis—a, o ile ”rze”rowadzona 
”rocedura oceny oddziaJywania na `rodowis—o 
wy—awe, we ”rzedsięwzięcia te nie stanowią 
zagrowenia dla zasobów GźWP Nr 425 ｭŚębica 
ｦ Stalowa Wola ｦ Rzeszówｬ oraz nie ”owodu–ą 
przekroczenia norm uciąwliwo`ci wyni—a–ących 
z ”rze”isów o ochronie `rodowis—a ”oza 
terenem oznaczonym w rysunku planu 

symbolem U; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL i obie—tów 
infrastru—tury techniczne–, w tym nie związane– 
z obsJugą terenu ob–ętego ”lanem oraz 
wydzielenia dziaJ—i budowlane– o ”arametrach 
wJa`ciwych dla tych urządzeL, o ile nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenu zgodnie z przeznaczeniem w niniejszym 

planie; 

3) w zagos”odarowaniu czę`ci terenu ”oJowonego 
w strefie bez”ieczeLstwa od gazociągu 
wyso—o”ręwnego g 700 obowiązu–ą 
ograniczenia wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnych 
dotyczących warun—ów technicznych, –a—im 
”owinny od”owiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie; 

4) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów handlowych 
o powierzchni s”rzedawy ”owywe– 400 m2; 

5) dziaJalno`ć usJugowa i handlowa nie mowe 
”owodować ”rze—roczenia do”uszczalnego 
”oziomu haJasu w `rodowis—u, o—re`lonego 

w ”rze”isach odrębnych dla terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

6) dostę”no`ć —omuni—acy–na do dróg ”ublicznych 
ｦ bez”o`rednia z ulicy Tarnows—ie–, ”oJowone– 
”oza granicami obowiązywania ninie–szego 
planu; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

a) 10 m od linii rozgranicza–ących teren drogi 
publicznej oznaczonej w rysunku planu 

symbolem KD, 

b) 25 m od osi gazociągu wyso—o”ręwnego g 700; 

8) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i - maksymalnie 25 %; 

9) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– 
minimum 20 % ogólne– ”owierzchni dziaJ—i; 

10) wyso—o`ć budyn—ów usJugowychłhandlowych 
ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, dachy dwu 

lub wielos”adowe, o nachyleniu ”oJaci 30º - 

45º; 

11) —olorysty—a `cian w —olorach ”astelowych, 
do”uszcza się wy—oLczenie elewacji 

z zastosowaniem materiaJów naturalnych ｦ np. 

—amieL, drewno; 

12) w granicach terenu nalewy urządzić mie–sca 
posto–owe dla samochodów osobowych 
w ilo`ci co na–mnie– 3 mie–sca ”osto–owe na 
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100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– obie—tów 
usJugowychłhandlowych lub 6 mie–sc 
postojowych na 10 zatrudnionych; 

13) zasady zao”atrzenia w wodę, energię 
ele—tryczną, gaz, zasady ogrzewania, zasady 

od”rowadzania nieczysto`ci cie—Jych i usuwania 
od”adów zgodnie z ustaleniami w § 4 ”—t 3Ł 

§ 8Ł źasady zagos”odarowania terenu zieleni 
urządzone– oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem 
Zu: 

1) w zagos”odarowaniu terenu obowiązu–ą 
ograniczenia wyni—a–ące z ”rze”isów 
odrębnych dotyczących warun—ów 
technicznych, –a—im ”owinny od”owiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie, w związ—u 
z przebiegiem gazociągu wyso—o”ręwnego 
g 700; 

2) teren zagos”odarować zielenią nis—ą (trawni—, 
rabaty), wy—lucza się drzewa i krzewy; 

3) do”uszcza się ciąg ”ieszy o szero—o`ci 
3,00 m. 

§ 9Ł źasady zagos”odarowania terenu dróg 
wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW:: 

1) 1 KDW: 

a) szero—o`ć ”asa drogowego w liniach 
rozgranicza–ących - 18,0 m, 

b) szero—o`ć –ezdni ｦ 6,0 ｦ 7,0 m, 

c) chodni— –edno, lub obustronny o szero—o`ci ”o 
2,0m —awdy, 

d) do”uszcza się realizac–ę `ciew—i rowerowe– 
dwu—ierun—owe– o szero—o`ci 2,0m, 

e) do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i mie–sc 
”osto–owych wzdJuw drogi; 

2) 2 KDW: 

a) szero—o`ć ”asa drogowego w liniach 
rozgranicza–ących - 15,0 m, 

b) szero—o`ć –ezdni ｦ 6,0 m, 

c) chodni— –ednostronny, szero—o`ć chodni—a ｦ 

2,0 m, 

d) do”uszcza się realizac–ę `ciew—i rowerowe– 
o szero—o`ci 2,0 m; 

3) 3 KDW: 

a) szero—o`ć ”asa drogowego w liniach 
rozgranicza–ących ｦ 8,0m; droga za—oLczona 
placem nawrotowym o wymiarach 12,5 m 

x 12,5 m, 

b) szero—o`ć –ezdni ｦ minimum 3,5 m, 

c) chodnik jedno lub obustronny; 

4) 4KDW: 

– ciąg ”ieszo-–ezdny o szero—o`ci 6m w liniach 
rozgranicza–ących, za—oLczony ”lacem 
nawrotowym wymiarach 12,5m x 12,5 m; 

5) lo—alizac–a sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, w tym sieci ”rzesyJowych na 
terenie ”asów drogowych dróg wewnętrznych 
o—re`lonych liniami rozgranicza–ącymi nie mowe 
—olidować z ustaleniami ”—t 1- 4; 

6) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących dróg oznaczonych symbolami 

1KDW i 2 KDW maksymalnie do 3,0 m przy 

zachowaniu szero—o`ci dróg: 1KŚW ｦ 15,0 m 

i 2KDW ｦ 12,0 m; do”uszcza się ”rzeznaczenie 
”asa terenu ”ozostaJego ”o zmnie–szeniu 
szero—o`ci dróg ”od ”owię—szenie 
”rzylega–ących do niego dziaJe— budowlanychŁ 

§ 10Ł źasady zagos”odarowania terenów 
oznaczonych w rysunku planu symbolem KD: 

– teren stanowiący rezerwę ”od ”oszerzenie 
drogi ”ubliczne– ”oJowone– ”oza granicami 
terenu ob–ętego ”lanem ulŁ MiJociLs—ie– 
i ul. Tarnowskiej. 

§ 11Ł źasady zagos”odarowania terenu 
obie—tów infrastru—tury technicznej, oznaczonego 

w rysunku planu symbolem IK: 

1) utrzymu–e się istnie–ące obie—ty i urządzenia 
oczyszczania `cie—ów, ”rzy zachowaniu 
warun—ów o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi, 
dotyczącymi tych urządzeL; 

2) do”uszcza się rozbudowę istnie–ących oraz 
lo—alizac–ę nowych obie—tów i urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

Przepisy —oLcowe 

§ 12Ł Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu, 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenuŁ 

§ 13Ł Ustala się 30% staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 14Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi GJogowa MaJo”ols—iegoŁ 

§ 15Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

* źaJączni—a Nr 2 nie ogJasza się 

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
 

Karol Kamler 
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