
UCHWAŁA NR §.?../99
RADY GMINY WWŁELOPOLU sKRzYŃs1<nv1

z dnia .ł..8....f.~=..‹'ë.e..1ż.~:'.f=. e....1..9.29.r...
w sprawie uchwalenia 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w gminie Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia S marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(jednolity tekst Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst w Dz.U.Nr. 152 1999 r
poz.139)

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
uchwala co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Uchwała się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Wielopole
Skrzyńskie, zwane dalej planami:
1) plany Nr 1/98 iNr 2/98 we wsi Broniszów
2) plany Nr 3/98 i Nr 4/98 we wsi Brzeziny
3) plany Nr 5/98, Nr 6/98 i Nr 7/98 we wsi Glinik
4) plan Nr S/98 we wsi Nawsie
S) plany Nr 9f98, Nr 10/98, , 11/98, 12/93, 13/98, 14/98, 15/98 i 16/98 we wsi Wielopole

Skrzyńskie ' `
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są rysunki planów w skali:

1) 1: 500 - załączniki graficzne Nr 1, Nr 2, ,Nr S, Nr 6, Nr 7, Nr 9,
2) 1: 1 000-załączniki graficzne Nr 4, Nr8 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15 Nr 16
3) 1: 2 880 - załącznik graficzny Nr .›,
4) 1: 10 000 - załącznik graficzny Nr 3a
Załączniki obowiązują w zakresie określonym zastosowanymi na nich oznaczeniami.

3. Plany wymienione w ust. 1 stanowią zmianę miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielopole Skrzyńskie, uchwalonego Uchwałą
Nr III/12/88 GRN w Wielopolu Slożyńskim z dnia 29.XI. 1988 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Rzeszowskiego Nr 15 poz. 176) z późniejszymi zmianami.

3 I 7 I I 7 I I

45



PRzEP|sY szczEGóL0wE

Rozozraz 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1/98
TERENU BUDOWNICTVVA JEDNORODZINNEGO WE WSI BRONISZÓW

§ 2
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o łącznej powierzchni okolo 0,35 ha, obejmujący działki
o nr ewid. 643/7, 643/6, 6425, cz. 643/3, cz. 643/7, położony w południowej części wsi Broni-
szów, w odległości okolo 50 m od drogi gminnej-

§ 4
W granicach obszaru objętego planem obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia na
terenach predysponowanych do powstawania osuwisk.

§ 5
1. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nrl symbolami:
1) MN - o pow. około 0,28 ha pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszcze-

niem zabudowy zagrodowej.
2) DG - o pow. około 0,07 ha się pod drogę dojazdową,

2.. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi
dojazdowej może być zmieniony na etapie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w ust. l.

3. O zmianie, o której mowa w ust. 2 rozstrzygnie właściwy organ administracji samorządowej
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6
Zasady zabudowy, zagospodarowania i obsługi terenu w infrastrukturę techniczną ustala się na-
stępująco:
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:

1) uwzględnienie wniosków i zaleceń zawartych w opinii geologicznej, dopuszczającej
lokalizację budynków na terenie predysponowanym do powstawania osuwisk,

2) podział terenu na działki budowlane musi zapewnić zachowanie warunków technicznych
zabudowy

3) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-
niem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 “,



*o'~:r'.'ci " nat:.:ralna_ d n _ią imitującytn.
dynki gospodarcze ksztal ' ' ' a zasadach określonych jak w p-keic bi e

4) lokalizacja budynków w południowo zachodniej cześci terenu MN wymaga uprzedniego
określenia warunków geoteehnicznyeh gruntu,

5) dostępność komunikacyjna z drogi gminnej poprzez drogę dojazdową DG,
6) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną :

a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych
przez dysponentów sieci,

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
c) odprowadzenie w do projelztowancj oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy' wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierz eh i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem.

d) ogrzewanie budynków ind_ywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczeln 'ch na wlasn
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Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§3

Ustala się 25 % stawkę służącą naliczanie oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwalcnicm miej scowcgo planu zagospodarowania przestrzennego Nr l/98.



ROZDZIAŁ ll

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2/98
TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNEGO WE WSI
BRON1SzÓw

§ 9
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni okolo 0,33 ha, obejmujący część działkę
o nr ewid. I 152, położony przy drodze gminnej we wsi Broniszów.

§ 10
W granicach obszaru objętego planem obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia na
terenach predysponowanych do powstawania osuwisk.

§ 11
1. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr 2 symbolami:
1) MN - o pow. około 0,23 ha, pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszcze-

niem zabudowy zagrodowej
2) R - 0 pow. ok. 0.09 ha, pod użytki rolne
3) KDG - o pow. około 0.01 ha, pod komunikację (część pasa drogowego drogi gminnej)

2. Przebieg orientacyjnyeh linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej, użytków
rolnych i drogi może być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1.

§ 12
l. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, ustala

się następujące zasady zagospodarowania:
1) uwzględnienie wniosków i zaleceń zawartych w opinii geologicznej, dopuszezająeej

lokalizację budynków na terenie predysponowanym do powstawania osuwisk,
2) podział terenu na działki budowlane musi zapewnić zachowanie warunków technicznych

zabudowy,
3) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-

niem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 °,
C) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c

4) dostępność komunikacyjna od drogi gminnej (KDG)

J



5) dopuszcza się zmniejszenie odległości linii zabudowy. do S m od krawędzi jezdni drogi
gminnej KDG. dla zapewrtieriia optymalnych xvartirików zabudowy wynikających z do-
stosowania posadowienia budynków do warunków geotechnicznych gruntów,

6) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych

przez dysponentów sieci,
b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
e) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy' wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wlasnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R:

a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenie komunikacji (KDO) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 13
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§ 14
Ustala się 2.5 % stawkę sluzącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98.

Rozozlał. 111
1\11n.1sC0wY PLAN zaoosrooanowanra Pnzr-:srRz|~:NN1:G0 NR 3/98

ram-:Nu zALEs1|zN1A wl; wsi BRzr:z|1\'Y
§ 15

Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni 1,30 ha, położony w północno- zachodniej
części wsi Brzeziny, obejmujący działkę o nr ewid. 329.

§ 16
W granicach obszaru objętego planem obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia
w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.



§ I7
l. Teren oznaczony na załącznikach graficznych Nr 3 i Nr 3a granicami planu i symbolem ZL,

o pow.1,30 ha przeznacza się pod zalesienie i ustala się dla niego kompleks leśny
o symbolu B-40.

2. W granicach kompleksu leśnego należy prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczegolnymi w tym zakresie.

§ 18
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu dopuszcza się do-
tychczasowe użytkowanie.

§ l9
Ustala się O % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/98.

ROZDZIAŁ l\"'

i\llEJSCO\\"`Y PL.-\.\' ZÅGOS PODA ROWANIA PRZES1`RZEÍ\`±\`EGO Nr-1/98
TERENU BUDO\\'.\`lCT\\'.~\ Z.-'\GRODO\\`EGO \VE \\`Sl BRZEĹZINY

§ 20
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar 0 Iącznej powierzchni okolo 0_5Sha, położony w środko-
wej części wsi Brzeziny, po północnej stronie drogi powiatowej nr 5 IO Brzeziny- Dębica_
obejmujący dzialki o nr ewid. 798, 796/2, 7668, cz. 799 i cz. 806/2

§ 21
W granicach obszaru objętego planem obowiązują uwarunkowania wynikające
z położenia w otulinie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku krajobrazowego.

§ 22
l. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr 4 symbolami:
l) MR,l\/IN - o pow. około o,46 ha - pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i jednoro-

dzinną
2) DG - o pow. okolo 0,09 ha - pod drogę dojazdową

2. Przebieg orientacyjnycli linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi do-
jazdowej może być zmieniony na etapie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, pod warunkiem, ze nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z
przeznaczeniem ustalonym w ust. l.



§ 23
l. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego na rysunku planu symbolem, MR ,MN

ustala się następujące zasady zagospodarowaniat
I) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-

niem:
a) wysokości budynków nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu do głównej

kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia polaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych w p-kcie b i c

3) dostępność komunikacyjna od drogi powiatowej Brzeziny - Dębica (KDP) poprzez drogę
dojazdową DG

4) sposób włączenia drogi dojazdowej do drogi publicznej należy uzgodnić z właściwym
zarządca dróg publicznych na etapie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu

5) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych

przez dysponentów sieci,
b) zaopatrzenie w wodę indywidualrie,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne, nie pogarszające stanu czystości srodowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na własnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie,
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem DG 1

1) ustala się parametry drogi dojazdowej,
a) szerokość pasa drogowego zmienna w zależności od warunków terenowych

5-7m,
b) minimalna szerokośćjezdni 3,5 m,

2) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.

§ 24
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§ 25
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytuht wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego Nr 4/98.



ROZDZIAŁ V

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 5/98
TERENU BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO WE W'Sl GLINIK

§ 26
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o łącznej powierzchni 0,28 ha, położony we wsi Glinik,
przylegający do drogi gminnej od strony południowej, obejmujący część dzialki o nr ewid. 1765.

§ 27
l. Teren, o którym mowa w § 26, oznaczony na załączniku graficznym Nr 5, symbolem MN,

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowąjednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy za-
grodowej i ustala następujące zasady zagospodarowania:
1) ksztalt i wielkość działek budowlanych musi zapewniać zachowanie warunków technicz-

nych zabudowy.
2) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-

niem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c

3) dostępność kornunikacyj na od drogi gminnej ,
4) w zakresie 'wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych
przez dysponentów sieci,

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na własnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2. Przebieg orientacyjnych linii podziału wewnętrznego może być skorygowany na etapie decy-

zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



§28
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§2‹›
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/98

ROZDZIAŁ V1

Mlł'Í.lSCO\\"\` Pl_..~\ł\' ZAGOSl'0D.-XROW.-\i\`l.-\ PRZESTRZENNEGO NR 6/98
TERENU BUDO\\'NlCT\\'A JEDNORODZINNEGO \\"`E \\"`Sl GLINIK

§3o
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni około 0,13 ha, położony we wsi Glinik,
przylegający do drogi gminnej od strony południowej. obejmujący część działki o nr ewid. 2754
i część dzialki nr 2753.

'Y

¬
J

'Y§ Jł
W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graticznym
Nr 6 symbolami:
l) r\łN,r\.1R - 0 pow. około 0,l0 ha pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopusz-

czeniem zabudowy zagrodowej.
2) DG - 0 pow. okolo 0,03 ha pod drogę dojazdową,

Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi
dojazdowej moze być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, pod warunkiem, że nie wykłuczy to możliwości zagospodarowania terenów'
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w ust. I.
O zmianie, o której mowa w ust. 2 rozstrzygnie właściwy organ administracji samorządowej
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§s2
Zasady zabudowy, zagospodarowania i obsługi terenu w infrastmlcturę techniczną ustala się na-
stępująco:
ł.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:

1) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowaniem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia polaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c

2) dostępność komunikacyjna z drogi gminnej poprzez drogę dojazdową DG,
3) w zakresie 'wyposażenia w infrastrukturę techniczną:



a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na 'warunkach okreslonych
przez dysponentów sieci,

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pelne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów' w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wlasnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem DG 2

I) ustala się parametry drogi dojazdowej,
a) szerokość pasa drogowego zmienna w zależności od warunków terenowych

5 - 7 m,
b) minimalna szerokośćjezdni 3,5 m,

2) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.

§ 33
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§34

Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/98.

ROZDZIAŁ Vll

.MlEJSCO\\'Y PLAN ZAGOSPODAROWÅNIA PRZESTRZENNEGO NR 7/98
TERE-NU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNEGO I ZAGRO-
DOVVEGO VVE W`Sl GLLNIK

§ 35
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni około.0,48ha, położony przy drodze wo-
jewódzkiej Nr 986 we wsi Glinik, obejmujący działkę o nr ewid. 901 i część działki nr. 874

§ 36
W granicach obszaru objętego planem obowiązują uwarunkowania wynikające
z położenia na terenach predysponowanych do powstawania osuwisk.



§ 37
W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym
Nr 7 symbolami:
I) MN,MR - o pow. około 0,34 ha - pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinnąi zagro-

dową.
2) DG - o pow. ok. 0,09 ha - pod drogi dojazdowe
3) KDW - pow. okolo 0.05 ha - teren przeznaczony pod komunikację ( część pasa drogo-

wego drogi wojewódzkiej)
Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej, użytków
rolnych i dróg może być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w ust. l.

§ 38
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, MR
ustala się następujące zasady zagospodarowania:
I) uwzględnienie wniosków i zaleceń zawartych w dokumentacji geologiczno - inżynier-

skiej, , dopuszezająeej lokalizację budynków na terenie predysponowanym do powstawa-
nia osuwisk,

2) podział terenu na działki budowlane musi zapewnić zachowanie warunków technicznych
zabudowy,

3) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-
niem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c,

4) dostępność komunikacyjna poprzez drogi dojazdowe DG włączone jednym zjazdem do
drogi wojewódzkiej KDW,

5) sposób włączenia drogi dojazdowej do drogi publicznej należy uzgodnić z właściwym
zarządcą dróg publicznych na etapie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu,

6) zachowanie nieprzekraczałnej linii zabudowy - 20 m od krawędzi jezdni drogi woje
wódzkiej

7) budynki mieszkalne winny być zabezpieczone przez inwestora przed uciążliwością
wynikającą z ruchu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej,

8) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną :
a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych

przez dysponentów sieci,
b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
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3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem DG :
I) ustala się parametry dróg dojaztżlowycli,

a) szerokość pasa drogowego 5 - 7 nt,
b) minimalna szerokośćjezdni 3,5111.,

2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się prowadzenie sieci inliastrttktuty
technicznej.

4. Na terenie komunikacji (KDG) dopuszcza się prowadzenie sieci inłrastiuktury technicznej.

§ 39
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotycltczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§ 40
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nierucliomości.
w związku z ucliwałeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98.

ROZDZIAŁ Vlłł

MlEJSCO\\iY PLAN ZAGOSPOD.-\ROWAN|A PRZESTRZENNEGO NR 8/98
TE RENU BUDOWN|CT\\'A JEDNORODZINNEGO WE VVSI NNWSIE

§ 41
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powivzcliiii około 0,04 ha, położony we wsi Nawsie
przylegający do drogi gminnej od strony południowej, obejmujący działkę o numerze ewidencyj-
nym 3923

§ 42
I. W granicacll planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr 8 symbolami;
I) MN - o pow. około 0,03 ha, pod zabudowę mieszkaniową. jednorodzinną.

2) KDG - o pow okolo 0,0l ha pod komunikację ( ł`ragment pasa drogowego drogi gmin-
nej) i

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczającycłi tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi
dojazdowej może być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-



is ania terenu. pod warunkiem. ze nie tx ykluczy to ntozliuosci zagosporla|'t¬wa|tia terenrnt
zgodnie z przcznaczeniein ustalonym w ust. l.

§ .ILĹŁJ

Zasady zabttdowy, zagospodarowania i obslugi terenu W intiastrukturę techniczną ustala się na-
stępująco:
l.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:

l) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zacltowaniem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 in licząc od poziomu terenu

do glownej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachu z okapem i_kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 °
c) pokrycie dachu naturalną dachówką lub materialem ją imitującym.,
d) dopuszcza się lokalizacje parterowego budynku gospodarczego o powierzchni

do 35 mz lub garażu na l-2 samochody osobowe,
2) dostępność komunikacyjna z drogi gminnej (KDG),
3) w zakresie wyposażettia w infrastrukturę techniczną 1

a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych
przez dysponentów sieci,

b) zaopatrzenie w wode indywidualne,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej.. a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ściekow zapewniającego pełne zabezpieczenie wod powierzcltniowyclt i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne. nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wlasnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2. Na terenie komunikacji (KDG) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§4-4

Do czasu zagospolarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposob zagospodarowania i użytkowania.

§45

Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/98.
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Ŝ\liE.lí"›CÜ`\it"\' PLAÍŜ Z.-ÄGOS PODA RO\`\`.-\;\'l.~\ PRZESTRZEBÃNEGO NR 9."98
TERENU BUDOWl\`!CTWA JEDNORODZINNEGO \\"'E WS!

\`\"lELOPOLE SKRZYŃSKIE

§ 46
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni około 1,25 ha, położony we wsi Wielopole
Skrzyńskic, w pobliżu centrum wsi na północ od rzeki Wiclopolka, obejmujący działki nr 586,
584, 576, cz. i 5?2cz.

§ 47
Na obszarze objętym planem obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia w zasięgu
terenów załewowych rzeki Wielopolka

§ 48
l. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr 9 symbolami:
l) .\1.\'.,i'vlR - o pow. okolo 0,10 ha - pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z do-

puszczeniem zabudowy zagrodowej.
2) RZ - o pow. około l,l4 ha teren użytków zielonych,
3) DG - o pow. okolo 0,01 ha - teren komunikacji ( fragment pasa drogowego drogi

gospodarczej)
2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi

dojazdowej może być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, pod xvarunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1.

3. O zmianie, o której mowa w ust. 2 rozstrzygnie właściwy organ administracji samorządowej
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 49
Zasady zabudowy, zagospodarowania i obslugi terenu w infrastrukturę techniczną ustala się na-
stępująco:
l.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, MR:

l) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wzniesienie obiektów budowlanych,
2) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowaniem:

a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu
do głównej kalenicy dachu ,

b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym.
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c,

3) dostępność komunikacyjna z drogi powiatowej Wielopole - Sędziszów istniejącą gmin-
ną drogą gospodarczą

4) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
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odp't'-owadzettie sciekíttx do projektowanej oczy szczaitti siecią ptojektowattej i~.anaiiza-
cji sanitarnej, a ti przypaditu realizacji zabudowy wypt'¿edzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zgpøwttiającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,
ogrzewanie budynków indywiduałne, nie pogarszające stanu czystości srodowiska,
gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na własnym terenie
z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązującyclt w gminie.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ:
a)ust'ala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b)dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

I'~¿a terenie komunikacji (DG) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§sc
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami pianu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

Ummańę
§ Sl

ttkę służącą naiiczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,-JU1 „pOH ZŁ W

w związizu z uchwaieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 9r'98.

§
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni 0,35 ha, położony przy drodze powiatowej

ROZDZIAŁ X

MFEJSCOWY PLAN Z.-XGOSPOD.-XROEVANIA PRZESTRZENNEGO NR'l0/98
TERENU BUDOW`NlCTWA JEDNORODZINNEGO WE

WSI \VlEL()P()LE SKRZYŃSKIE

52

Nr 530 Wielopole -- Sędziszów, w sąsiedztwie centrum wsi Wielopole Skrzynskie, obejmujący
działkę o rtr ewid. l9'i'6.

§s3

Na terenie objętym planem obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia w zasięgu tere-
nów zalewowych rzeki Wielopolka.
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i. W granicaclt plartu ustała się przeznaczenie terenów oznaczonyclt na załączniku graticznym
Nr 10 symbolamiź
I) I\lt\í.ł\^łłŁ - o pow. około 0,13 ha. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopttsz-

czeniem zabudowy zagrodowej.
._ RZ - o pow. około 0,20 ha, pod użytki zielone,

KDG - o pow. około 0,01 ha pod komunikację ( fragment pasa drogowego drogi
gminnej),

-1) KDP - o pow około 0,0] ha, pod komunikację ( fragment pasa drogowego drogi powia-
towej).

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny' zabudowy mieszkaniowej , użytków
zielonych i dróg może być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów
zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w ust. l.

3. O zmianie, o której mowa w ust. 2 rozstrzygnie właściwy organ administracji samorządowej
w decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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§ 55
Zasady zabudowy. zagospodarowania i obsługi terenu w infrastrukturę techniczną ustala się na-
stępująco:
l.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ml\'..\1R:

l ) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wzniesienie obiektów budowlanych,
2) dostosoxx anie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowaniem:

a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 rn licząc od poziomu terenu
do głównej kalenicy dachu ,

b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c

3) dostępność komunikacyjna z drogi gminnej
4) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na watunkach określonych
przez dysponentów sieci,

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na własnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ:



l) ustala się zakaz lokalizacji obiektów' kubaturowych.
2) dopuszcza się pronadzenie sieci infrastruktury technicznej.

3. W terenach komunikacji (KDP) i (KDG) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej,

şse
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§s7
Ustala się 25% stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 10/98.

ROZDZIAŁ XI
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§ 58
Przedmiotem ustaleń planujest obszar o łącznej powierzchni 0,08 ha, położony we wsi
Wielopole Skrzyńskie, przylegly od strony wschodniej do drogi wojewódzkiej nr 986 Ropczyce
- Wiśniowa, obejmujący działkę o nr ewid. 3383.

§
Teren, o którym mowa w § 58, oznaczony w załączniku graficznym Nr l I symbolem MN , prze-

S9

znacza się pod zabudowę mieszkaniowąjednorodzinną i ustala następujące zasady zagospodaro-
wania:

1)

2)
3)

4)

5)

dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-
niem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu , ` '
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia połaci dachowej

35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,

dostępność komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej,
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy - 20 m od krawędzi jezdni drogi woje-
wódzkiej,
budynki mieszkalne winny być zabezpieczone przez inwestora przed uciążliwością wyni-
kającą z mchu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej,
w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną :



a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warttnkacii okreslonjrclt
przez dyspttttetitott-' sieci.

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne.
c) odprowadzenie ścieków' do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy' wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wlasnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.

§ 60
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotycltczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§ 6|
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytułu wzrostu wartości niemchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr ł I/98.

ROZDZIAŁ Xll
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§ 62
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar 0 powierzchni około 0,9l ha, położony we wsi Wielo-
pole Skrzyńskie przy drodze wojewódzkiej nr 986 , obejmujący części działek o nr ewid. 3412/2,
3412/I oraz działkę nr 3414.

§ 63
l. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr 12 symbolami:
I ) MN,MR - o pow. około 0,69 ha, pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopusz-

czeniem zabudowy zagrodowej.
2) DG - o pow. okolo 0,21 ha, pod drogę dojazdową.

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi
dojazdowej oraz podziału wewnętrznego może być zmieniony na etapie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



§ 64
Zasady zabudowşr. zagospodarowania i obslugi terenu w int`rastrukturę techniczną ustala się na-
Slepniafßø:
l.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN,=\'lR:

l) ksztalt i wielkość działek budowlanych musi zapewniać zachowanie warunków technicz-
nych zabudowy,

2) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowa-
niem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 nt licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu ,
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia polaci dachowej 35° do 45 °,
C) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c

3) dostępność komunikacyjna z drogi wojewódzkiej Ropczyce-Wiśniowa poprzez projekto-
waną drogę dojazdową,

4) sposób włączenia drogi dojazdowej do drogi publicznej należy uzgodnić z właściwym
zarządcą dróg publicznych na etapie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu

5) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną :
a) zasilanie w energię elektrycznąi gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych

przez dysponentów sieci,
b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynków indywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na własnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem DG :

1)ustala się parametry drogi dojazdowej,
a) szerokość pasa drogowego zmienna w zależności od warunków terenowych

S-7m,
b) minimalna szerokość jezdni 3,5 m,

2) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.

§ 65
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.



§ 66
Ustala się 25 'ie stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 12/98.

ROZDZIAŁ XIII
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§ 67
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni okolo 0,18 ha, położony w południowo-
zachodniej części wsi Wielopole Skrzyńskie , obejmujący dzialki o nr ewid. 4723,cz.4722,
cz.4725 i cz. 3906

§ 68
ł. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr l.3 symbolami:
5) MN,MR - o pow. około 0,12 ha, pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopusz-

czeniem zabudowy zagrodowej.
2) DG - o pow. okolo 0,06 ha, pod drogę dojazdową.

2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej idrogi
dojazdowej może być zmieniony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu.

§ 69
Zasady zabudowy, zagospodarowania i obslugi terenu w infrastrukturę techniczną ustala się na-
stępująco:
I .Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN,MR:

1) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowaniem:
a) wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 m licząc od poziomu terenu

do głównej kalenicy dachu , ~
b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia polaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją imitującym.
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie b i c

6) dostępność komunikacyjna :z drogi powiatowej Wielopole Skrzyńskie - Różanka poprzez
istniejącą drogę dojazdową

7) sposób włączenia drogi dojazdowej do drogi publicznej należy uzgodnić z właściwym
zarządcą dróg publicznych na etapie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu,

4) w zakresie wyposażenia w infrastmkturę techniczną :



a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach okreś.łonych
przez dyspo|1ctitótx'sicci.

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
c) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w- przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, zapewniającego pełne zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem.

d) ogrzewanie budynków' indywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wlasnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem DG :

I) ustala się parametry drogi dojazdowej,
a) szerokość pasa drogowego zmienna w zależności od warunków terenowych

5 - l0 m.
b) minimalna szerokośćjezdni 3,5 m,

2) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.

§ 70
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

§ 7l
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 13/98.

ROZDZIAŁ XIV
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§ 72
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni około 0,52 ha, położony we wsi Wielopole
Skrzyńskie, przylegający od strony zachodniej do drogi wojewódzkiej nr 968 relacji Ropczyce
- Wiśniowa, obejmujący działki o nr. ewid. 1683 i cz. 1684

§73
Na obszarze objętym planem obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia w zasięgu te-
renów' zalewowych rzeki Wielopolka.



'-.1 -1:.Q5
I W granicach planu ustala siç przeznaczenie terenow oznaczony-'clt na załączniku graticznynt

Nr l4 syntbolanti:
1) NO - o pow. okolo 0,42 ha po yszczalnie ścieków.
2) l~í.D..Z| - o pow. okolo 0,06 ha- droga dojazdowa i zieleń izolacyjna.
3) KDW - o pow. okolo 0.04 ha - fragment pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 986

2. Przebieg oricntacyjnych linii rozgranic ` '¬ ' czyszezalni ściekou' i drog oraz ziele-
ni izolacyjnej ze być zmieniony n cyzji o kach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu.
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§ 75
Zasady zabudowy, zagospodarowania i obslugi terenu w ittfrasttukturç techniczną ustala się na-
stępująco:
l. Dla terenu oczyszczalni ścieków, oznaczonego na rysunku planu symb

I) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wzniesienie obiektow budowlanych,
2) obiekty i urządzet 'tnologiczne oczyszczalni ścieków zlokalizować w taki sposob,

ich oddziaływanie nie przck* ¬ dopuszczalnycla norm środowiska poza granice
terenu. do ktorego inwestor posiada tytul prawny,

3) t':ykona¬ć zabezpieczenia przcciwpowodziowe,
4) teren wokol obiektow i urządzeń oczyszczalni ogrodzie ogrodzeniem trwały i spo
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5) 'tj oczyszczalni utwardzić,
6) doprowadzenie ściekow do oczyszczalni kolektorcm w sposob nie kolidujaey z istnieją-

cym i projcktowanym zainwestowaniem,
7) odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika (rzeka Wieloopolka) na zasadach,

ktore zostaną określone w opcracie hydrologicznyrn sporządzonyrn dla terenu lokaliza-
cji oczyszczalni przed jej realizacją,

zapewnić unieszkodliwienie i wykorzystanie osadów pościekowych zgodnie z obowiązują-
cymi wtym zakresie przepisami szezegolnymi
wody opadowe po podczyszezeniu odprowadzić poza teren oczyszczalni w sposob nie po-

wodujący zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,
zasady obslugi terenu w infrastrukturę techniczną:

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących sieci, na warunkach określonych przez
ich dysponenta,

b) zaopatrzenie w wodę docelowo z projektowanej gminnej sieci wodociągowej,
a w przypadku realizacji oczyszczalni przed wykonaniem sieci wodociągowej ,
zaopatrzenie z lokalnego ujęcia wody.

e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych w obrębie terenu
oczyszczalni z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD,ZI
1) ustala sie parametry drogi dojazdowej,

a) szerokość pasa drogowego drogi dojazdowej 3
b) minimalna szerokość jezdni 3,5 nt,
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2) ustalenie przebiegu (kształtu drogi dojazdowej )¬wraz z lokalizacją zjazdu na drogę pu-
bliczną KD)-\` zapewniającą bezpieczenstu o ruchu , na za:~=adach okreslonych przez 'wła-
ściwy zarząd dróg, na etapie ustalania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu drogi publicznej,

3) drogę dojazdową wraz ze zjazdem z drogi publicznej utwardzić i zapewnić odprowa -
dzenie z niej wód opadowych po ich podczyszczeniu w sposób zapewniający ochronę
wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,

4) pozostały teren zagospodarować niską zielenią stalozieloną,
5) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktuly technicznej.

2. W pasie drogowym drogi wojewódzkiej (KDW) dopuszcza się prowadzenie i remont sieci
inf`rast1'uktu|y technicznej.

§ 76
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposob zagospodarowania i użytkowania.

§ 77
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości.
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 14/98.

ROZDZIAŁ, XV
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§ 78
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni okolo 0,50 ha, położony we wsi Wielopole
Skrzyńskie przy drodze gminnej powyzej szkoły, obejmujący dzialki nr ew. 2328/4, 2328/3,
2328/1

§ 79
W granicach obszaru objętego plan obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia
w otulinie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

§ 80
l. W granicach planu ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na załączniku graficznym

Nr 15 symbolami;
I) WZ - o pow. około 0,l I ha pod pośredni zbiomik wody (tzw. zbiomik ulgi),
2) DG - o pow. około 0,03 ha- pod drogę dojazdową
3) MR - o pow. około 0,18 ha - pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z dopuszcze-

niem jednorodzinnej
2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczających teren oczyszczalni ścieków może być zmie-

niony na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



§ si
Zasady zabudowy, zagospodarowania i obsl _ u w inl"*`rastrul-;tu iniczną ustala się na-
stępująco:
l.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WZ:

l) doprowadzenie wody do zbiornika projektowanym wodociągicm na war'..iiikach
określonych przez dysponcnta sieci,

2) wyprowadzenie wody ze zbiornika do sieci wiejskiej na warunkach określonych przez dys-
ponc sieci,

3) teren wokol zbiornika ogrodzie ogrodzcnicm trwałym,
4) obsluga komunikacyjna od istniejącej drogi gminnej poprzez drogę dojazdową oznaczoną

na rysunku planu symbolem DG.
5) zaopatrzenie w encrg ¬ istniejącej sieci na warunkach określonych przez

dysponenta sieci.
... *cnu oznacz na rysunku planu symbolem DG ;

parainctry drogi dojazdowej,
c) szerokość pasa drogowego 6,0m
d) minimalna szerokość jezdni 3,5 nt,

2) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrast
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.czonym symbolem i\'
istniejącej zabudowy z zaehow ` n następującyc. .
l) dostosowanie architektury budynków do naturalnych walorów krajobrazu z zachowaniem:

a) 'wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 9 in licząc od poziomu terenu
do glownej kalenicy dachu ,

b) tradycyjnej formy dachów z okapem i kątem nachylenia polaci dachowej 35° do 45 °,
c) pokrycie dachów naturalną dachówką lub materiałem ją irnitującyrn,
d) budynki gospodarcze kształtować na zasadach określonych jak w p-kcie l b i I e

2) dostępność komunikacyjna z istniejącej drogi gminnej.
3) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną 1

a) zasilanie w energię elektryczną i gaz z istniejącej sieci na warunkach określonych
- przez dysponentów sieci,

b) zaopatrzenie w wodę indywidualne,
e) odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni siecią projektowanej kanaliza-

cji sanitarnej, a w przypadku realizacji zabudowy wyprzedzającej budowę kanalizacji
zbiorczej; dopuszcza się budowę indywidualnego urządzenia do gromadzenia i
oczyszczania ścieków, zapewniającego pcłnc zabezpieczenie wód powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniem,

d) ogrzewanie budynkówindywidualne, nie pogarszające stanu czystości środowiska,
e) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na wlasnym terenie

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.
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§ S2
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dot_ychczaso›uy
sposób zagospodarotx ania i użytkowania.

§ S3
Ustala się 25 % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości..
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 15/98.

ROZDZIAŁ XVI

M|E.1sCo\\'\' PL.~\.\; zAG0sPon,\R0w„\N1A r'R'1.EsTnz1~::\1\'1-:G0 NR 16/98
TERENU URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ

WE wsi wn:L0P01,t: sr<Rz.YŃsr<rE

§ 84
Przedmiotem ustaleń planu jest obszar o powierzchni około 0,27 ha, polozony we wsi
Wielopole Skrzyńskie przy drodze gminnej powyzej szkoly, obejmujący dzialkę
nr ew.326l/2.

§ 85
W granicach obszaru objętego plan obowiązują uwarunkowania wynikające z położenia w otuli-
nie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

§ 86
l. Teren oznaczony na załączniku graficznym nr 16 symbolem WZ przeznacza się pod

stację wodociągową.
2. W granicach terenu stacji wodociągowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania

terenu:
I) doprowadzenie wody do stacji z ujęcia w Szufnarowej projektowanym wodociągiem na

zasadach określonych przez dysponenta sieci,
2) wyprowadzenie wody ze stacji do sieci wiejskiej na warunkach określonych przez dyspo-

nenta sieci,
3) obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi gminnej KDG
4) teren wokol stacji ogrodzić ogrodzeniem trwałym,
S) zjazd i place na terenie stacji utwardzić,
6) wody opadowe odprowadzić poza teren stacji w sposób nie powodujący zanieczyszczenia

wód podziemnych i powierzchniowych,
7) odprowadzenie wod popłucznych oczyszczonych, rurociągiern spustowym do potoku

przepływającego przez tereny sąsiednie po zachodniej stronie stacji,
8) odprowadzenie ścieków sanitarnych i chemicznych do projektowanej oczyszczalni ście-

ków siecią projektowanej kanalizacji sanitarnej, a w przypadku realizacji stacji wodocią-
gowej wyprzedzającej budowę kanalizacji , dopuszcza sie usuwanie ścieków do zbiorni-



ków bezodpływowyclt zlokalizowanych na terenie stacji z zapewnieniem okresowego
ich wywożenia do oczyszczalni ścieków,

9) zaopatrzenie w energie elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonyelt przez
dysponenta sieci,

ł0) ogrzewanie budynku nie pogarszające stanu czystości środowiska,
l 1) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach usytuowanych na terenie stacji

z zapewnieniem ich usuwania na zasadach obowiązujących w gminie.

§ 8?
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy
sposób zagospodarowania i użytkowania.

I § 88
Ustala się -_¿_:\. % stawkę służącą naliczaniu oplaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr lSf9S.

PRZEPISY t<01<:cowE

Z § 89
Uchyia się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Wielopole Skrzyńskie, uchwalonego Uchwałą Nr IIL"' 12/SS GRN w Wielopolu Skrzyńskim z dnia
29.XI. 1988 r. (Dz. L"rz.\\'oj. Rzesz. Nr IS poz. 176) z późn. zmianami, dla obszarów objętych
niniejszą Uchwałą.

§ 90
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy w Wiełopolu Skrzyńskim.

§ 91 _ _
Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji ...iŠ.9.ř.“.".9.J..Ê'l..§.l'ił.ÊÍ.!.ŜŸ.i`.llÍ.Ê to n Y
Środowiska

§ 92
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podkarpackiego. `
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