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Rady Miejskiej w Kolbuszowej

t'
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rv sprawie uchwalenia miejscow€o planu zagospodarowania prz€sttuetrnegoNr 1/2004
odcinka drogi zbiorczej lqcz4cej drogg wojew6dzke nr.875 prowadz4cedo Mielca,
z drogQkrajow4 nr 9 w Kolbuszowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
ginirnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591z p6iriejszyi

antanaini),art.20 ust. I ustawy

przestrzennym(Dz. U. Nr 80 poz.
z dfia 27 n,arca2003r. o planowaniui zagospodarowaniu
'7
t1)

Rada Miejska rv Kolbuszowej uchwala co nastipuje:
$1.
1. Po stwierdzeniu zgodno6ci z ustaleniami studium uwarunkowan i

kierunk6w

zagospodarowaniapzestzennego miastai grniny Kolbuszowauchwalonegouchrtalq Nr
ffVlz'1l2ooo

Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia zt czerwaa2000 r uchwala sie

miejscoivy plan zagospodarowaniaprzestrzenoegoNr 1/2004odcinka drogi zbiorczej
l4cz4cej drogQ wojew6dzk4 nr 875 prowadz4c4 do Mielca z drog4 krajow4 nr 9,
zwanydalejplarem.
2. Planernobjatyjest tercn o pow- okolo 2,0 ha w granicachounaczonychna rysunkuplanu.
3. Zal4cunikamido niniejszejuchwalys4
1) c2936graficznana mapiew skali l: 1000stanowi4carysunekplanu,
2) zalqa?x]uk
dotycz4cy realizacji inwestycji z zakesu infrastruktury technicaej, kt6re
nalez4do zadanwlasnychgminy.

s2
1. Gradce planu oke6lone na rysunku planu s4 jednoczeSnieliniami rozgraniczajqcymi
drog.
2. Na calymterede obj6ym planemobowi4zuje:
wody powierzchniowei podziemneoraz
1) zastosowanieroaiqza:i zabezpieczaj4cych
grunty przed zarieczyszczeniem,
2) zastosowade rozwi4zan przeciwdAdal4cych przekoczeniom poziomu halasu
w istniej4cychw s4siedawie terenubudynkachmieszkalnyc\

/

2
na
3l wyznczenie 4azdow z dr6g do nieruchomo6ciw rejonie miejsc oke6lonych

/

rysunkuPlanu,
4) uwzglgdnienieprzebieguistniej4cychsieci infrastluktury technicaej' z mozlilvo6ci4
ich pzelo2eniana warunkachprzepisowodrgbnyc\
wzdlu2
5) zastosowanie rozeviqzan technicznych' zapewniajacych przeplyw w6d
poludniowejstronyodcink6w dr6g KL i KD,
6) urz4dzeniezielenina terenachpozostdychpoza pasamidrogowymi'
7) uwzglgdnienieprzebieguismiej4cejsieciwodnej w6d powierzchniowych
siQ:
3. Dopuszcza
urzq|dzeo
1) przebudowp i przelo2enie istniejqcych oraz sytuowanie nowych sieci i
infrastrukhrrytechniczneJ,
na
2) lokalizacjq obiekt6w i vzqdzeh zvi4zanych z obslugq komunikacji drogowej
przepis6w
warunkach okeslonych przez zan4dca drogi i z uwzglQdnieniem
odrQbnYct!
3) ptzebudowQ istniej4cych koryt

ciek6w

powierzchniowych oraz wykonania

mosow lub Ptzepust6w
stosownYch

s3
l.

Ustala stg przezrnczenie i

zasady zagospodarowania poszczeg6lnych terenow

i okreStonesymbotami:
wyznaczonychw ryzunkuptanuliniami rozgraniczajqgrTmi
1) KGl - projeLtowanadrogawojew6dzkaklasy ,'G' o parametrach:
- szerokos6w liniachrcz$aniczaj4cychzmiermateoznie mniejsza1k25'O r\
-

jezdni 7,0 4
szeroko66

-

most na rzeceNiI klasY,"{',

skr4|zol'anie z &og4 KG' KZ i KGP typu ,'rnalerondo"'
- Barwinek
2) KGP - istniej4cy odcinek drogi krajowej nr I relacji Radom
i skzy2owanie z Fojektowa& drogqKGI t]?u ,Jnalerondo"'
parametrach:
3) KZI - projektowanyodcinekprzelo2eniaprzebieguul JanaPawlaII o
-

-

szeroko3dw liniachrcz$aniczaj4cych15'0 nL

jezdni7,0 m
szerokoso
po
drogi KG1 do
4) Kz - istniej4cyodcinekdrogi wojew6dzkiej,projektowany realizacji
',
zmianYna klasg,l
5) KL - odcinekistniej4cejulicy klasyKL o parametrach:
-

-

szeroko66w liniachrozgraniczaj4cych10'0 nq

-

szetoko66jezdni 5,0 t&

/

6) KD - odcinekistniej{cejulicy klasy I(D o parametach:
-

szeroko6iw liniachrozgadczaj4cych 10,0nl,

-

szerokoicjezdni 5-0 nr-

-

zakonczerieplacernnawroiowym.

2. Wzdluz prcjektowanejdrogi KGi nakazujesig urz4dzenieSciezkirowercwej'
3. DopuszczasiQprzebudowgbrzegui korlta rzeki Nil w zakesie niezbqdnymd1arealizacji
Eostu i urz4dzei zwiqaanychz drog4

$5
Ustalenia sposobui terminu tymczasowegozagospodarowadateren6w oraz ograniczenia
w ich urrytkowaniu.
1. Zakazde sig utrwalania istniejqpej zabudowy' zakladaniawielolemich plutaq,i uaz
z"dtzewiei.
2. Do czasu wykupu nieruchomo6cina cele budowy drogi dopuszczasiQdotychczasowy
sposobuz]'tkowaniateren6w
$6
Ustala sie 0..% stawke,na podstawiekt6rej ustalonabgizie oplata z q/htu wzrostu wattoscr
deruchomo6ciobjQtychPlanem.

$7
Wykonanieuchwdy zleoasiQBurmistrzowi KolbuszoveJ'

$8
Uchwda wcho&i w zycie po upbryiie30 dni od jej ogloveniaw DziermikuUrzqdowym
PodkarPackiego.
Wojew6dztwa
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