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ucHwALA Vlll/65/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego Nr
', 3l2112terenu pod zieleri parkowq, sportu, rekreacji i ustug turystycznych w
Kolbuszowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2Q13 r. poz. 594 z po2n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca- 2OO3 i. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z p62n. zm.), po stwierdzeniu, zgodno5ci planu z ustaleniami Studium
uwarunkowari ikierunk6w zagospodarowania pzestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa
uchwalonego Uchwalq nr ){XY1200712000 Rady Miejskiej w Kolbuszowie z dnia 28 czerwca
200Q r. z p62n. zm, uchwala sig co nastgpuje:

s1.

Uchwala siq miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2012 terenu pod
zieleti parkowq, sportu, rekreacji i uslug turystycznych w Kolbuszowej, zwany dalej
planem, obejmujqcy obszar o lqcznej powierzchni ok. 13,55 ha.

s2.

-

Plan sklada siq z tekstu planu stanowiqcego tre6c niniejszej Uchwaly orazZalqcznika Nr 1
stanowiqcego jego integralnq czq56 - rysunku planu w skali 1:500 i Zalqcznika nr 2
zakresu infrastruktury
stanowiqcego rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji
gminy.
tech4icznej, kt6re nale2qdo zadah wlasnych

z

Rozdzial l
Ustalenia o96lne.

1.

2.
3.

s3.

Ustalenia zawarte w tek6cie planu odnoszq siq odpowiednio do ustalef okre6lonych na
rysunku planu.
Ustalenia zawarte w tek5cie planu oraz na rysunku planu obowiqzujq lqcznie, w zakresie
oKreSlonym uchwalq.
Nastgpujqce ustalenia graficzne na rysunku planu sq obowiqzujqcymi ustaleniami planu:
1) granice planu, pokrywajqce siq z liniq rozgraniczajqcq biegnqcq po obrze2u planu,
2) linie rozgraniczqqce tereny r62nym przeznaczeniu lub ro2nych zasadach
zagospodarowan ia, wyznaczlqce g ran ice wyod rqbnionych pla nem teren6w,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole cyfrowe literowe okreSlajqce przeznaczenie teren6w wyodrgbnionych
liniami rozgraniczajqcymi, stanowiqce odno6nik do szczeg6lowych ustale6
tekstowych planu:
a) U - teren zabudowy uslugowej,
b) US - teren zabudowy uslug sportu i rekreacji,
c) ZP - teren zieleni urzqdzonej,
d) KDL - teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej
e) KDD - tereny dr6g publicznych klasy drogi dojazdowej,
KS - teren parkingu.
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s4.

llekrg6 w uchwale jest mowa o:

1)

2\

;

3)

4)
5)

uchwale nale2y ptzez to

rozumiec niniejszq uchwalq Rady Miejskiej w
Kolbuszowej,
planie nale2y pzez to rozumie6 ustalenia Uchwaly, o kt6rych mowa w $2 niniejszej
Uchwaly,
terenie naleZy przez to rozumie6 teren wyznaczony planem, ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczqqcymi, oznaczony identyfikacyjnym symbolem
cyfrowo literowym pzypisanym do tego terenu, w ktorym obowiqzujq te same
ustalenia,
finiach rozgraniczaj4cych - nale2y pzez to rozumie6 linie ustalone na rysunku
planu wyznaczalqce granice teren6w o ro2nym przeznaczeniu oraz o zr62nicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania,
przeznaczeniu podstawowym - nale2y przez to rozumiel przeznaczenie, kt6re w
ramach realizaqi planu powinno sta6 sig dominujqcq formq wykorzystania terenu; w
ramach pzeznaczenia podstawowego dopuszcza siq obiekty budowlane inne
elementy zagospodarowania bezpo5rednio nim zwiqzane, jak warunkujqce
prawidlowe korzystanie z terenu,
dojazdach nie wydzielonych - nale2y przez to rozumie6 istniejqce i projektowane
dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczalqcymi na rysunku planu, lecz niezbgdne
dla zapewnienia prawidlowej obslugi dzialek obiektow w trakcie projektowania
inwestycyjnego,
rozumie6 prowadzenie czynnoSci uslugowych
nale?y ptzez
jednostek
gospodarki narodowej orcz ludno6ci,
Swiadczonych
rzecz
przeznaczonych dla cel6w konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i og6lnospolecznej,
nie zwiqzany ch z procesam i produkcyj nym i,
nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale2y przez to rozumiec linie wyznaczone
na rysunku planu, okreSlajqcq dopuszczalne zblizenie elewacji budynku do linii
rozgraniczajqcej teren,
dopuszczeniem wysuniqcia przed wyznaczonq liniq
element6w architektonicznego uksztaltowania budynk6w: okap6w, gzyms6w,
schod6w, pochylni, ryzalit6w wej6ciowych
wjazdowych, przedsionk6w,
architektonicznych element6w akcentujqcych wejScia lub wjazdy: schod6w, daszk6w,
balkon6w, wykuszy, taras6w, przy czym elementy te nie mogq pomniejsza6 tej
odlegfoSci o wigcej ni22,O metry,
urzqdzeniu reklamowym - nalezy przez to rozumiec noSnik informacji wizualnej w
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-
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6)

i

i

7) uslugach
8)

to

na

z

i

9)

jakiejkolwiek materialnej formie wtaz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami, niebgdqcy znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym
ustawionym przez miasto,

10)urzqdzeniu reklamowym typu billboard - nale2y przez to rozumiec uzqdzenie
reklamowe o powierzchni tablicy reklamowej powy2ej 5m2 lub wysoko6ci calkowitej
obiektu pzekracz{qcej 5 m liczonej od poziomu gruntu,
11)nowo wydzielanej dziatce budowlanej nale2y ptzez to rozumie6 dzialkq
budowlanq wydzielonq geodezyjnie po wejSciu w zycie niniejszej uchwaly.

s5.

1. Ustala sig, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne

linie zabudowy dla nowych
z przeznacze n e m pod stawowym.
Ustala sig,2e linie o kt6rych mowa w ust.1 nie dotyczq urzqdzeh iobiektow infrastruktury
budyn k6w rea izowa nych zg od
I

2.

n

i

e

i

technicznej.

3. W przypadku

lokalizacji zabudowy od strony dojazdow nie wydzielonych na rysunku
planu ustala siq zakaz realizacji zabudowy w odleglo5ci mniejszej ni2 4 m od granicy tych
dojazdow.

s6.
w zakresie realizaQi ogrodzeri od strony dr6g pubricznych ustala

sig:
maksymalna wysokoS6 ogrodzenia 2,5 m,
dopuszczenie realizacji ogrodzeri a2urowych lub pelnych,
?l
3) zakazrealizaqi ogrodzefi z prefabrykat6w zelbetowyih,
4t) dopuszczenie stosowania zywoplotow i ogrodzeh zzieleni.

1)

$7.

W zakresie realizacji uzqdzefi reklamowych ustala sig:
1) dopuszczenie lokalizacji na terenach oznaczonych symbolami 1.U

2)

i1.US uzqdze1
reklamowych, wolnostojqcych i umieszczanych na obiektach budowlanych, za
wyj qtkiem urzqdzen rekla m owych typu bi boa rd,
zakaz lokalizacji uzqdzefi reklamowych na terenach oznaczonych symbolami 1.KDL,
1.KDD, 2.KDD, 3.KDD 1.2P.
'
||

s8.

W celu osiqgniqcia pozqdanych efektow funkcjonalno-pzestrzennych oraz dla zapewnienie
ladu przestrzennego, na calym obszaze planu ustala sig:
1) nakaz ujednolicenia formy i detalu architektonicznego budynkow oraz element6w
terenu w granicach poszczegolnych dzialek budowlanych,
^, zagospodarowania
2)
dopuszczenie stosowania dach6w dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu
, gl6wnych potaci od 30o do 45o,
3) dopuszczenie realizaQi obiekt6w matej architektury, obiekt6w i uzqdzen
-doj56
infrastruktury technicznej, dojazdow, parking6w i miejsc parkingowych,
pieszych, Scieze k rowe rowyc h or az zielen i urzqdzonej,
4) dopuszczenie usytuowania budynk6w bezpo5rednio ptzy granicy z sqsiedniq
nieruchomo5ciq lub odleglo6ci 1,5m od niej,
5) dopuszczenie zachowania istniejqcej zabudoW, z prawem do dzialafi remontowych
oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, pod warunkiem zachowania zaiad
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania teren6w okre5lonych w ustaleniach
szczeg6lowych dla teren6w.

se.

W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siq:
1) nakazzastosowania w indywidualnych lub lokalnych zr6dlach ciepta paliw i rozwiqza(t

technicznych umozliwiajqcych zachowanie dopuszczalnych poziom6w emisli

' zanieczysz
2) nakaz stos
ograniczen
3)

:

osfery,
owadzonej dzialalno6ci ustugowej technologii zapewniajqcych
substancji odprowadzanych do powietrza do dopuszczainych
poziom6w emisji zanieczyszczefi do atnosfery,
nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagro2onych zanieczyszczeniem, w
tym zagro2onych zanieczyszczeniem substancjami szczegolnie szkodliwymi dla
Srodowiska wodnego,
spos6b uniemozliwiajqcy przedostawanie tych
zanieczyszczeh do w6d i do ziemi,

w

4) nakaz
5)

6)

I

uwzglqdnienia zasady, 2e

lokalizowanych w terenach nie moze
obowiqzujqcych norm poza granicami d
zakaz lokalizowania obiektow zalicz
znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko,
kwalifikacjg teren6w oznaczonych symbolami w zakresie dopusz czalnych poziom6w
halasu w Srodowisku:
a) 1.U jak dla terenow zabudowy zwiqzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
imlodzie2y,

b)

1.US, 1.ZP jak dla terenow rekreacyjno - wypoczynkowych.

s 10.
W zakresie szczeg6towych zasad ksztaltowania podzialu nieruchomo5ci objqtych planem
ustala sig:

1) minimalna powiezchnia nowo wydzielanej dzialki budowlanej na

'

2)
3)

4)

terenach

oznaczonych symbolami 1.U i 1.US -2000 m2,

minimalny front nowo wydzielanej dzialki budowlanej na terenach oznaczonych
symbolami 1.U i 1.US - 40 m,
parametry okreSlone w pkt.l i pkt.2 nie dotyczq dzialek wydzielanych pod drogi,
dojazdy oraz urzqdzenia i obiekty infrastruktu ry tech n icznej i pa rki ng i,
kqt polozenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do drog i dojazdow - od 60" do
90'.

s 11.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji ustala sig:
1) obsluga komunikacyjna obszaru planu odbywad sig bgdzie poprzez istniejqce drogi
publiczne 1.KDL (ulica Wolska), 1.KDD (ulica Sportowa) i 2.KDD (ulica Piaskowa)
oraz 3.KDD (istniejqca droga bez nazwy), oznaczone na rysunku planu.
2) dopuszczenie realizacji dojazdow nie wydzielonych na rysunku planu, pod warunkiem
spelnienia nastgpujqcych wymagafi :
a) parametry dojazd6w nie wydzielonych winny zapewniaC dostEp do drogi
publicznej odpowiedni do przeznaczenia teren6w i sposobu ich uzytkowania,
b) szerokoS6 pas6w drogowych dojazd6w nie wydzielonych winna by6 nie mniejsza
niz 5 m.
c) dla dojazd6w nie wydzielonych bez obustronnego przejazdu (zakohczonych
,,Slepo") nakaz realizaqi plac6w manewrowych umo2liwiajqcy dostgp pojazdom
ratownictwa do wszystkich obslugiwanych przez nie dzialek budowlanych, pzy
czym min. parametry placu manewrowego nie mogq byc mniejsze niZ12,5x12,5m
3) zasady obslugi parkingowej:
a) obowiqzuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych zwiqzanych z projektowanq
zabudowq w granicach nieruchomo6ci, na ktorych jest ona realizowana,
b) okreSlenie dla nowych inwestycji wskaZnik6w minimalnej ilo6ci miejsc
postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garazu:
uslug, z wyjqtkiem uslug sporlu irekreacji 3 m.p./100 m2 powierzchni
uzytkowej i 1 m.p./5 zatrudnionych, przy czym dla obiekt6w o powierzchni
uzytkowej mniejszej niz 100 m2 min.2m.p.
uslug sportu i rekreacji 2 m.p.1100 m2 powierzchni uzytkowej i 1 m.p./S
zatrudnionych, przy czym dla obiekt6w o powierzchni uzytkowej mniejszej ni2
100 m2 min.2 m.p,
c) dla miejsc parkingowych wyznaczanych
drogach publicznych, strefach
zamieszkania i w strefach ruchu ustala sig obowiqzek uwzglqdnienia w ich
og6lnej liczbie miejsc parkingowych dla pojazdow zaopatrzonych w kartq
parkingowq.
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-
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W zakresie modernizacji, rozbudowy
sig:
1)

i

s 12.

budowy system6w infrastruktury technicznej ustala

dopuszczenie lokalizowania na calym obszarze planu obiekt6w i urzqdzeh
infrastruktury technicznej niezbqdnych do uzbrojenia teren6w, w tym stacji
transformatorowych, przepompowni 5ciek6w, kom6r ciepla i wymiennik6w ciepla,
obiektow i uzqdzen telekomunikacyjnych oraz sieci infrastruktury

kanalizacyjnej

i

cieplowniczej, w

t

w wodq - zaopatrzenie obszaru planu w wode
mm, przy zachowaniu minimalnej Srednicy
wod:

b)

.energiq elektrycznq poprzez rozbudowg
ktad sieci i uzqdzeh elektroenergetycznych

pla z indywidualnych 2r6del ciepla lub
w uticy wotskiej, pzy

;tilil:,"o,ociqg
w gminie

odpadow - zgodnie z zasadami okreslonymi

Korbuszowa.

3.

tymczasowego
obiekt6w
za wyjqtkiem obie

inu

lokalizacji

nia,

nie
ych

4.

laty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z
ospodarowaniu przestrzennym w wysokosci
w zwiqzku z uchwaleniem planu, a wla6ciciel
6.

ustalenia

s

Rozdzial2
en6w, w tym w zakresie parametr6w i wska2nik6w
udowy oraz zagospodarowania teren u

s 15.
Dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 1.U

1) przeznaczenie podstawowel

r

2)

zabudbwa ustugow
gastronomii, zbiorowego zamieszkania (hotJle,

o6wiaty i nauki

zas
a)

bi

a terenu

i

budynk6w

budynk6w

uslug sportu irekreacji,
flsjonaty), kultury oraz

sltowania zabudowy:

;n;:'=u'

odarczych i gara2y
0,6,

-

5 11,

,01

50% powierzchni dzialki budowlanej,
czynna
30% powierzchni dzialki

-

Dlater
1)p
2)o

s16'

o

budowY:

real
wydazenkulturaln

a) dopuszczenie

zaQi plenerowych

b) dopuszczenie rearizacii gara2y i budynk6w gospodarczych,
g) maksymarna wysokosd budynkow u6tug spdrtu'r ret<reat.ii _'1s,',
d) maksymalna wys
ych wyposazenie
sportowych - wg. F
g) maksymalna wysok
gaazy _ 5 nr,

0

obiekt6w

maksymalna intens

g) minimalna inten
h) maksymalna po

i)

minimalna

01,
5070 powierzchni dziarki budowranej,

powien

czynna

budowlanej.
Dla terenu oznaczonego na rysunku pranu

_

30% powierzchni

dzialki

s 17.

slmborem p

ustara sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ziet6ri urzqd a w formie
parku le6nego, bez
' zabudowy.
2) zasady zagospodarowania t"l9ly i standardy ksztartowania zabudowy:
a) dopuszczenie realizacji obiektow i urzqdzeri sportowo rekreacyjnych, w

-

b)

c)

tym
plac6w zabaw,
nakaz zachoYania leSnego charakteru terenu, wraz z istniejqcym
drzewostanem
lesnym o siedliski zgodnym z siedliskami charakterystycznymi'dia'
regionu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna - Bo%-powierichni
tlrenu.

s 18.
Dla terenu oznaczonego n? rysunku planu symbolem 1.KDL
ustala siq:

1) przeznaczenie podstawowei teren-drogi publicznej klasy drogi lokalnej.
2) zasady zagospoda rowan ia teren u..i sta-nia roy tsztaltowa n ii za budowy:
a) dopuszczenie. realizacji wszelkich obielit6w i urzqdzeri niezbgdnych
b)

I
Dla

te
1)
2)

i

funkcjonowania drogi,
szerokoS6 drogi w liniach rozgraniczalqcych - nier gularna
rysunkiem planu.

rysu
odstawo
darowan
h na

s 1e.

-

.KDD

2.KDD

- nieregurarna

-

13 m, zgodnie z

olami I.KDD, 2.KDD,3.KDD ustata siq:
pubricznych j.rr.v orogio-oiazoowe.;.
dardy ksztaltowlnialabuOowy:

a) dopuszczenie. realizacii wszelkich obietit6w i
funkcjonowania d169,
b) szerokosc drog oznaczonych symbolami w liniach r
1

12-

do

urzqdzeri niezbqdnych do
zgraniczaiqcych:
-

1o - 23 m, zgodnie z rysunkiem ptanu,

pr?n wskazuje jedynie czqs6 pasa drogowego niezbqdnego
do
poszerzenia istniejqcej drogi o szerokoSci 1 3 m, zlodni6
z rysunkiem ilanu,
-

i
I

poszezenia istniejqcej drogi o szeroko6ci o

planu.

- 161",

idoonie z rysunkiem

:

Dla

tpr
1,
2)

o na rysunku planu s
podsiawowe, teren

odarowania

terenu

budowy:
n??"t=oeonv"n
do
czynna - 5% powiezchni terenu.

Rozdzial3
przepisy ko6cowe.
s 21.
wykonanie uchwary powieza siq Burmistrziwi Korbuszowej.
Uchwala wchodzi w zycie.po uplywie 14
Wojewodztwa Podkarpackiego.''

s 22.
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzgdowym

d;

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
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tj.ady Mie

liriY
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