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Uchwała Nr XXVII/285/09
Rady Gminy Żyraków

z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
z późniejszymi  zmianami)  stwierdzając  zgodność  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, uchwalonym uchwałą Rady 
Gminy Żyraków Nr XII/109/99 z dnia 09.12.1999 r., zmienionym uchwałą Nr XIX/180/08 
Rady  Gminy  Żyraków  z  dnia  30  października  2008  r.,  oraz  zmienionym  uchwałą  
Nr  XXVII/285/09  Rady  Gminy  Żyraków  z  dnia  16  października  2009  r.,  Rada  Gminy 
Żyraków uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.
1.  Uchwala  się miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Żyraków  dla 

obszaru  dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” zwany dalej planem.
2.  Obszar  objęty  planem  o  powierzchni  ok.  65,70  ha,  położony  jest  w  miejscowości 

Straszęcin,  granice  planu  oznaczone  są  na  rysunku  planu  zgodnie  z  załącznikiem  do 
Uchwały nr IX/85/2007 Rady Gminy Żyraków z dnia 25 października 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Plan składa się z ustaleń w formie:
1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały,
2) rysunku planu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzonego na kopii 

mapy zasadniczej w skali 1:1000 i obowiązującego w zakresie:
a) granic obszaru objętego planem
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy
d) oznaczeń symbolami cyfrowo - literowymi podstawowych przeznaczeń terenu, mających 

odniesienie w tekście planu.
4. Ustalenia planu zawarte w tekście planu i na rysunku planu obowiązują łącznie i należy je 

stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 2.
Załącznikiem do uchwały, stanowiącym integralną część uchwały a nie stanowiącym ustaleń 

planu jest:
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- załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy.

§ 3.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

obszar, oznaczony jednym z symboli literowych, wymienionych w §4,
2)  terenie  inwestycji  -  należy  przez  to  rozumieć  obszar  jednej  lub  kilku  działek 

ewidencyjnych, lub ich części,  przeznaczony do zainwestowania przez określony rodzaj 
inwestycji,  w sposób zgodny z  ustaleniami  planu;  teren  inwestycji  może  być  tożsamy 
z działką budowlaną lub być jej częścią,

3)  linii  rozgraniczającej -  należy  przez  to  rozumieć  linię  oznaczoną  na  rysunku  planu, 
rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć funkcję terenu ustaloną 
planem jako przeważającą na danym terenie,

5)  przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne funkcje terenu, których 
obecność jest  niezbędna,  pożądana lub możliwa i które plan dopuszcza przy spełnieniu 
dodatkowych warunków,

6)  usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi, w tym służące realizacji celu 
publicznego,  w  zakresie:  oświaty  i  wychowania,  zdrowia,  opieki  społecznej,  kultury, 
administracji publicznej,

7) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi nie stanowiące inwestycji celu 
publicznego,  w  szczególności  usługi:  handlu,  gastronomii,  rzemiosła  usługowego, 
świadczenia pracy intelektualnej, sportu i rekreacji, 

8)  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  - należy  przez  to  rozumieć  linię  wyznaczoną  na 
rysunku planu,  która  stanowi granicę,  poza którą  ustala  się  zakaz  lokalizacji  wszelkiej 
zabudowy,

9)  wskaźniku  powierzchni  zabudowy -  należy  przez  to  rozumieć  stosunek  sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej lub 
w terenie do powierzchni tej działki lub terenu,

10)  wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć pionowy wymiar budynku liczony od 
poziomu  terenu  do  najwyżej  położonej  krawędzi  dachu  lub  punktu  zbiegu  połaci 
dachowych,

11)  dojazdach  wewnętrznych  - należy  przez  to  rozumieć  wydzielone  i  niewydzielone 
ewidencyjnie  drogi  wewnętrzne  i  drogi  pieszo-jezdne  oraz  ustanowione  służebności 
drogowe,

12)  przepisach  odrębnych -  należy  przez  to  rozumieć  przepisy  ustaw  wraz  z  aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych,

13)  zapleczu  technicznym  urządzeń  sportowych  i  rekreacyjnych –  należy  przez  to 
rozumieć obiekty nietrwałe (przenośne, nie związane na trwałe z gruntem, rozbieralne lub 
kontenerowe), w tym w formie zadaszeń, kojców dla przechowywania sprzętu sportowego, 
niezbędne dla funkcjonowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

2.  Pozostałe  określenia  użyte  w uchwale -  zgodnie z definicjami zawartymi  w przepisach 
odrębnych, przy czym określenie

- działka budowlana
według  definicji  zawartej  w art.  2  pkt  12  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział II
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Przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem 

§4.
1. Wyznacza się w planie następujące tereny, oznaczone symbolami literowymi i numerami:
MN.1
MN.2
MN.3
MN.4
MN.5
MN.6
MN.7
MN.8
MN.9

  0,65 ha
  0,63 ha
  2,04 ha
  2,20 ha
  1,69 ha
  2,03 ha
  0,97 ha
  0,53 ha
  0,29 ha

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

U.1   1,33 ha Tereny usług komercyjnych;
US.1   2,26 ha Tereny sportu i rekreacji;
PE.1/ZPW.1  10,95 ha Tereny  eksploatacji  powierzchniowej, docelowo Tereny 

rekreacji w kontakcie z wodą;
ZI.1/ZNW.1   4,28 ha Tereny  zieleni  izolacyjnej,  docelowo Tereny  zieleni 

naturalnej towarzyszącej zbiornikom wodnym;
ZI.2/ZN.2
ZI.3/ZN.3
ZI.4/ZN.4

  2,53 ha
  0,73 ha
  5,04 ha

Tereny  zieleni  izolacyjnej,  docelowo Tereny  zieleni 
naturalnej;

ZI.5/ZNW.3   1,68 ha Tereny zieleni izolacyjnej, docelowo Tereny zieleni 
naturalnej towarzyszącej zbiornikom wodnym;

ZNW.2 2,56 ha Tereny zieleni naturalnej towarzyszącej zbiornikom 
wodnym;

ZN.1 0,10 ha Tereny zieleni naturalnej
ZP.1
ZP.2
ZP.3

  1,23 ha
  1,93 ha
0,13 ha

Tereny zieleni urządzonej skarpy nadzalewowej;

ZL.1  11,64 ha Tereny lasu;
WS.1
WS.2
WS.3
WS.4

  0,78 ha
  1,85 ha
  0,67 ha
  0,72 ha

Tereny wód powierzchniowych wraz z ich bezpośrednią 
obudową biologiczną;

KD:
KD/Z.1
KD/L.1
KD/D.1
KD/D.2
KD/D.3

  0,02 ha
  0,52 ha
  0,51 ha
  0,54 ha
  0,14 ha

Tereny dróg publicznych, w tym:
- klasy zbiorczej, 
- klasy lokalnej,
- klasy dojazdowej,

KDW:
KDW.1
KDW.2
KDW.3
KDW.4
KDW.5
KDW.6
KDW.7
KDW.8/KD/D.4
KDX.1

  0,06 ha
  0,11 ha
  0,35 ha
  0,33 ha
  0,22 ha
  0,13 ha
  0,08 ha
  0,67 ha
  0,58 ha

Tereny dróg wewnętrznych, w tym:

- teren wydzielonej drogi pieszo-jezdnej.

dla  których  przeznaczenie  oraz  zasady  zabudowy  i  zagospodarowania  ustalone  są 
w przepisach szczegółowych rozdziału III.
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2. W ramach poszczególnych terenów, obok zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem 
podstawowym i uzupełniającym mogą występować:

- dojazdy wewnętrzne, 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- zieleń urządzona, 

o ile ustalenia szczegółowe nie mówią inaczej.

§ 5.
W  zakresie  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  oraz  ochrony  krajobrazu 
i środowiska kulturowego ustala się:
1)  lokalizacja  budynków  powinna  uwzględniać  wyznaczoną  na  rysunku  planu 

nieprzekraczalną linię zabudowy;
2)  stosowanie  wskaźników  kształtowania  zabudowy  zgodnie  z  ustaleniami  przepisów 

szczegółowych, zawartych w rozdziale III;
3) zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren dróg 

publicznych,  o  symbolach  KD/L  i  KD/D  oraz  wyznaczonych  dróg  wewnętrznych  o 
symbolach KD/W:

a) dopuszcza się lokalizację, w zależności od potrzeb:
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
obiektów małej architektury,
zadaszonych osłon dla miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
wolnostojących  urządzeń  reklamowych  i  innych  znaków informacji  wizualnej 
związanych  z  przedmiotem  prowadzonej  na  danym  terenie  działalności 
usługowej, przy zastosowaniu jednolitej formy plastycznej, 
ogólnodostępnej zieleni urządzonej;

b) zakaz lokalizacji: 
tymczasowych obiektów budowlanych,
wolnostojących urządzeń reklamowych i innych znaków informacji wizualnej nie 
związanych  z  przedmiotem  prowadzonej  na  danym  terenie  działalności 
usługowej,
ogrodzeń pełnych;

4) w granicach terenu wyznaczonego planem budynki  i obiekty budowlane realizowanych 
inwestycji  - w zakresie form architektonicznych, w tym rozwiązań połaci dachowych,  
a także w zakresie zastosowanych materiałów wykończeniowych elewacyjnych i pokryć 
dachowych oraz ich kolorystyki należy kształtować w sposób jednolity.

§ 6.
W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:
1) Na całym obszarze objętym planem:
a)  wyklucza  się  realizację  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko  oraz  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  za 
wyjątkiem:

wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową;
napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV;
zespołów garaży  lub  parkingów samochodowych  dla  nie  mniej  niż  300  samochodów 

osobowych;
dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej oraz sieci kanalizacyjnych;

b)  obowiązuje  ochrona  przed  zniszczeniem  i  negatywnym  oddziaływaniem  na  istniejące 
zakrzaczenia  i  zadrzewienia;  w  wypadku  konieczności  usunięcia  drzew  
i  krzewów w związku realizacją  przedsięwzięć wynikających z ustaleń szczegółowych 
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planu,  obowiązuje  nasadzenie  tych  samych  gatunków  w  tej  samej  liczbie  drzew  i 
krzewów oraz powierzchni zajmowanej przez krzewy;

c)  dopuszcza  się  nasadzenia  zieleni  wysokiej  i  niskiej  –  drzew  i  krzewów  gatunków 
rodzimych, w tym zimozielonych, dostosowanych do siedliska.

2)  Dla  istniejących  w  zieleni  naturalnej  zbiorników  wodnych  w  terenach:  ZI.1/ZNW.1, 
ZNW.2, ZI.5/ZNW.3:

a) zabrania się prowadzenia działań powodujących zmianę uwarunkowań hydrologicznych w 
zbiornikach wodnych oraz w terenach zajmowanych przez roślinność łęgową;

b) zabrania się modyfikowania linii brzegowej zbiorników wodnych.
3)  Realizację  trwałej  zabudowy  o  funkcji  zabudowy  usługowej  i  zespołów  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej  wyłącznie  na  górnej  terasie  terenów,  poza  zasięgiem 
terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią i z odsunięciem terenów budowlanych od 
krawędzi skarpy na odległość co najmniej 20 m; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
przy znacznym udziale  powierzchni  biologicznie  czynnej,  zagospodarowanej  w formie 
przydomowych ogrodów w celu uzyskania wyższego standardu dla funkcji mieszkalnej. 

4)  Ochronę  terenów  dolnej  terasy  poniżej  skarpy  przed  wprowadzaniem  trwałego 
zainwestowania i umożliwienie zachowania walorów przyrodniczych.

5)  W celu  zapewnienia  racjonalnej  gospodarki  zasobami  środowiska  i  przyrody  oraz  ich 
ochrony ustala się:

w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt:
zapewnienie utrzymania korytarza ekologicznego rzeki Grabianki w obszarze planu 
o  szerokości  ok.  200 m  przy  spełnieniu  warunków  utrzymania  walorów 
przyrodniczych  określonych  w  ustaleniach  szczegółowych  dla  terenów 
oznaczonych:  ZI.1/ZNW.1,  ZI.2/ZN.2,  ZI.3/ZN.3,  ZI.4/ZN.5,  ZI.5/ZNW.3,  ZNW.2, 
ZN.1  i  US.1,
zachowanie istniejącego koryta  rzeki  Grabianki  (prace regulacyjne  wykonywane  
w ograniczonym zakresie) wraz z jej bezpośrednią obudową biologiczną,
utrzymanie warunków hydrologicznych zbiorników wodnych,
roślinność  szuwarowa  i  łęgowa  oraz  zbiorowiska  namułowe  (dna  i  brzegów) 
zbiornika położonego w terenie oznaczonym ZNW.2 (we wschodniej części obszaru 
planu)  nie  powinna  być  przekształcana  ani  usuwana  przy  zachowaniu  profilu 
brzegów, wskazane samoistne osuszanie się zbiornika w miesiącach letnich,
ochronę skarpy terasy nadzalewowej poprzez wyznaczenie pasa zieleni urządzonej 
wzdłuż jej przebiegu zapewniającego ochronę dębów szypułkowych i wyznaczenie 
terenów  zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej  z  odsunięciem  ich  od  krawędzi 
skarpy na odległość co najmniej 20 m,
ochronę płatów roślinności łęgowej, szczególnie  w sąsiedztwie koryta  Grabianki  
z zachowaniem dla nich odległości co najmniej 50 m od terenów powierzchniowej 
eksploatacji  piasku i  żwiru,  która winna być  prowadzona w taki sposób, aby nie 
spowodować odwodnienia terenów przylegających do płatów roślinności łęgowej,
zagospodarowanie  sportowe  i  rekreacyjne  nie  może  naruszać  istniejącej  wzdłuż 
koryta Grabianki roślinności łęgowej, 
w terenie lasu wykorzystanie dla celów rekreacyjnych wyłącznie istniejących sieci 
dróg i ścieżek leśnych,
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  płatów  łęgowych,  a  w  szczególności  w  otoczeniu 
zbiorników  wodnych  oraz  terenów  leśnych  ustala  się  ograniczenie  dojazdu 
pojazdami silnikowymi, 

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
pokrycie  potrzeb  cieplnych  powstających  obiektów  należy  zapewnić  poprzez 
stosowanie  paliw  ekologicznie  czystych  (gaz,  lekki  olej  opałowy,  energia 
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elektryczna oraz inne źródła energii nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych 
norm zanieczyszczenia powietrza),
substancje wprowadzane do środowiska winny spełniać wymagania odpowiednich 
przepisów odrębnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
w okresie  prowadzonej  eksploatacji  kruszywa i  jego przeróbki  nakaz  stosowania 
urządzeń  o  najwyższym  standardzie  technicznym  minimalizującym  pylenie 
w trakcie wydobycia, przetwórstwa i transportu,

w zakresie ochrony klimatu akustycznego:
ochronę przed hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej, podlegających ochronie 
akustycznej,  w tym znajdujących się poza obszarem planu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
wszelkie działania inwestycyjne powinny uwzględniać ochronę wód podziemnych 
i powierzchniowych z uwagi na położenie terenu planu w obszarze zbiornika wód 
podziemnych nr 425 oraz w projektowanym w dokumentacji obszarze ochronnym 
GZWP 425 zgodnie z przepisami odrębnymi,
obowiązek odprowadzania ścieków do zbiorczego systemu kanalizacji  sanitarnej, 
i zrzutem  do  oczyszczalni  ścieków;  do  czasu  realizacji  kanalizacji  zbiorczej 
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, 
z wywozem do oczyszczalni ścieków,
nie dopuszcza się realizacji  oczyszczalni  ścieków z rozsączaniem oczyszczonych 
ścieków do gruntu,
odprowadzanie wód opadowych i oczyszczonych ścieków opadowych powinno być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

w zakresie ochrony ziemi, ochrony gleb i gospodarki odpadami:
gospodarkę  odpadami  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania,

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
w oparciu  o zasięg  wód powodziowych  Q1% od rzeki  Wisłoki  i  rzeki  Grabianki 
określony w sporządzonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie opracowaniu pn.
„Studium określające granice  obszarów bezpośredniego zagrożenia  powodzią dla 
terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki” wyznacza się obszar bezpośredniego 
zagrożenia  powodzią,  który  podlega  ochronie  na  mocy  przepisów  odrębnych 
określonych  w  ustawie  Prawo  wodne;  w  obszarze  bezpośredniego  zagrożenia 
powodzią  obowiązują  zakazy,  z  których  to  zakazów  może  zwolnić,  w  drodze 
decyzji administracyjnej Dyrektor RZGW w Krakowie,

w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
należy zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych i ratowniczych zgodnie  
z przepisami odrębnymi.

§ 7.
Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:
1) Obsługa komunikacyjna obszaru opiera się na planowanym do realizacji  układzie  dróg 

lokalnych  (KD/L),  dróg  dojazdowych  (KD/D)  i  dróg  wewnętrznych  (KDW)  – 
z włączeniem do znajdującej się poza obszarem planu drogi powiatowej (KD/Z) - według 
zasad określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale III.

2) Ustala się następującą minimalną ilość miejsc postojowych:
a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
b) dla budynków usługowych lub wbudowanych lokali usługowych: nie mniej niż 3 miejsca 

na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku lub 1 miejsce na 3 zatrudnionych,
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c) dla terenów sportu i rekreacji 50 miejsc na 100 użytkowników,
d) dla obiektów związanych z eksploatacją kruszywa: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 2 

zatrudnionych.
3) Parkingi i miejsca postojowe niezbędne dla obsługi obiektów należy lokalizować w granicy 

terenu inwestycji lub działki budowlanej.
4) Realizacja ustaleń planu w zakresie komunikacji kołowej i pieszej wymaga uwzględnienia 

potrzeb osób niepełnosprawnych  - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8.
Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę, w tym dla celów pożarowych:

z  wodociągu  gminnego  w  Żyrakowie  poprzez  jego  rozbudowę  i  realizację 
hydroforni  w obszarze  planu  (dopuszczenie  obiektów infrastruktury  technicznej  
w  terenach  oznaczonych:  U.1  oraz  ZP.1-ZP.3)  lub  z  wodociągu  miejskiego  
z Dębicy,
istniejące w terenie PE.1 fragmenty starej sieci wodociągowej do likwidacji.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
z  rozbudowywanej  istniejącej  w  obszarze  planu  i  w  jego  sąsiedztwie  sieci 
elektroenergetycznej,
na  wszystkich  terenach,  z  wyłączeniem  terenów  zalewowych,  dopuszcza  się 
lokalizację  stacji  transformatorowych  SN/nN  w  sposób  nie  kolidujący 
z przeznaczeniem podstawowym terenu,
istniejąca  linia  średniego  napięcia  15kV  (w  terenie  PE.1/ZPW.2)  w  przypadku 
realizacji  przeznaczenia  na  eksploatację  powierzchniową  kruszywa  naturalnego 
planowana do zmiany przebiegu,
istniejąca  linia  średniego  napięcia  30kV  (w  terenie  usług  U.1)  planowana  do 
modernizacji i skablowania lub do zmiany przebiegu,
planowany przebieg linii wysokiego napięcia 110kV (w terenie usług U.1 i w terenie 
zieleni urządzonej ZP.1);

ograniczenia  dla  zabudowy w zakresie  stref  technicznych  sieci  elektroenergetycznych  wg 
przepisów  odrębnych,  dopuszczenia  dla  zagospodarowania  urządzeniami  komunikacji  w 
postaci parkingów (miejsc postojowych) na warunkach uzgodnienia z zarządcą sieci.
3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do rozbudowywanej  na potrzeby nowej  zabudowy 

sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej i zrzutem do oczyszczalni ścieków; do czasu realizacji 
kanalizacji  zbiorczej  dopuszcza  się  odprowadzanie  ścieków  do  szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników, z wywozem do oczyszczalni ścieków.

4) Sposób postępowania ze ściekami technologicznymi - zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5) Odprowadzanie wód opadowych:

powierzchniowe, na teren działki użytkownika,
do zbiorczej sieci kanalizacji opadowej, po jej wybudowaniu,
poprzez  indywidualne  urządzenia  do  gruntu  lub istniejących  odbiorników wód - 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6)  Odprowadzanie  ścieków  opadowych,  w  tym  z  terenów  utwardzonych,  jezdni,  placów 
i parkingów:

do istniejących rowów i cieków powierzchniowych lub do gruntu, po uprzednim 
oczyszczeniu  i  doprowadzeniu  do  stanu  zgodnego  z  wymogami  przepisów 
odrębnych.

7) Zaopatrzenie w ciepło:
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z  wykorzystaniem  takich  źródeł  jak:  energia  elektryczna,  paliwa  gazowe,  oleje 
opałowe,  biomasa  oraz  inne  źródła  energii  nie  powodujące  przekroczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

8) Zaopatrzenie w gaz:
- w rejonie obszaru planu występuje gazociąg średniego ciśnienia, w planie przewiduje się 

możliwość budowy i rozbudowy sieci gazowej.
9) Gospodarka odpadami:

gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
według zasad przyjętych na terenie gminy,
sposób  postępowania  z  odpadami  technologicznymi,  w  tym  niebezpiecznymi, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

10) Telekomunikacja:
- istniejąca w rejonie obszaru planu sieć telekomunikacyjna daje możliwość jej rozbudowy i 

obsłużenia nowej zabudowy.

§ 9.
W zakresie warunków i zasad podziałów geodezyjnych ustala się:

możliwość  podziałów  i  scaleń,  mających  na  celu  powstanie  działek  budowlanych, 
których parametry umożliwiają prawidłowe usytuowanie na nich obiektów i urządzeń 
oraz  ich  zagospodarowanie  zgodnie  z  ustaleniami  szczegółowymi  planu  dla 
wyznaczonych terenów oraz z przepisami odrębnymi.

Rozdział III
Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów 

§ 10.
1. Wyznacza się  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczone na rysunku 

planu symbolem i kolejnym numerem terenu: MN.1 – MN.9.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z zabudową towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem. 
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
1)  lokalizacja  usług  komercyjnych  wyłącznie  w formie  lokali  wbudowanych  w parterach 

budynków mieszkalnych, przy czym:
łączna  ich  powierzchnia  nie  może  przekroczyć  50%  powierzchni  użytkowej 
parteru budynku,
dla  usług należy zapewnić  dodatkowe miejsca  parkingowe zgodnie z  zasadami 
określonymi w §7 pkt 2 lit. b,

2) lokalizacja wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych, nie więcej niż jeden na 
działce,  przy  uwzględnieniu  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy określonej  graficznie  na 
rysunku planu,

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
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4.  Zabudowa  jednorodzinna  realizowana  przy  uwzględnieniu  nieprzekraczalnej  linii 
zabudowy określonej graficznie na rysunku planu na działkach o wielkości nie mniejszej 
niż: 

700 m2 dla działek wyznaczanych bezpośrednio przy skarpie nadzalewowej,
600 m2 dla pozostałych działek przy formie zabudowy wolnostojącej,
480 m2 dla każdej z działek przy formie zabudowy bliźniaczej,
480 m2 dla działek skrajnych przy formie zabudowy szeregowej, 
360 m2 dla działek wewnętrznych przy formie zabudowy szeregowej, 

przy zaleceniu stosowania większej powierzchni działki  od określonych planem, wielkości 
powyższe należy traktować jako minimalne;
szerokości frontu działki nie mniejsze niż:

20,0 m dla działek przy formie zabudowy wolnostojącej,
przy zaleceniu stosowania 22,0 m i większej dla działek o wielkości znacznie przekraczającej 
wielkości określone jako wielkości minimalne;

16,0 m dla każdej z działek przy formie zabudowy bliźniaczej,
16,0 m dla działek skrajnych przy formie zabudowy szeregowej,
12,0 m dla działek wewnętrznych przy formie zabudowy szeregowej.

5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki kształtowania zabudowy:

powierzchnia  zabudowy  –  nie  więcej  niż  25%  terenu  działki  przy  formie 
zabudowy wolnostojącej i formie zabudowy bliźniaczej oraz dla działek skrajnych 
przy  formie  zabudowy  szeregowej,  a  dla  działek  wewnętrznych  przy  formie 
zabudowy szeregowej nie więcej niż 33% terenu działki,
wysokość  budynków  mieszkalnych  -  do  12 m,  również  w  przypadku  ich 
podpiwniczenia,  2  kondygnacje  mieszkalne,  druga  kondygnacja  mieszkalna 
rozwiązana  w  dachu  jako  poddasze  mieszkalne,  pozostała  przestrzeń  w dachu 
przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze,
wysokość budynków garażowo-gospodarczych do 5 m, również w przypadku ich 
podpiwniczenia;

2)  dachy  budynków  mieszkalnych  dwu  lub  wielospadowe,  o  kącie  nachylenia  połaci 
dachowych wynoszącym od 30o  do 45o  i pokryciu dachówką ceramiczną lub materiałem 
dachówkopodobnym  o  kolorze:  ciemno-czerwonym,  ciemno-brązowym  lub  w  kolorze 
naturalnej  dachówki  (ceglastym);  kąt  nachylenia  połaci  oraz  rodzaj  i kolor  pokrycia 
należy  zastosować  w  każdym  z  poszczególnych,  wyznaczonych  terenów  zabudowy 
(MN.1- MN.9) w sposób jednolity; na części budynku dopuszcza się realizację tarasu,

3)  dachy budynków garażowo-gospodarczych  dwu lub  wielospadowe,  o  kącie  nachylenia 
połaci  dachowych  nawiązującym  do  zastosowanych  w  budynku  mieszkalnym, 
dopuszczalne  dachy  płaskie,  a  w  przypadku  lokalizacji  w  granicy  działki  również 
i jednospadowe o pokryciach nawiązujących materiałem i kolorystyką do zastosowanych 
w budynku mieszkalnym,

4)  powierzchnia  biologicznie  czynna  -  nie  mniej  niż  40%  terenu  działki  w  zabudowie 
wolnostojącej  na  działkach  do  wielkości  600  m2 oraz  w  zabudowie  bliźniaczej  
i szeregowej,

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% terenu działki przy wielkości działki 
przekraczającej 600 m2,

6)  rozwiązania  garaży  jako  wbudowanych  w  parterach  budynków  z  dopuszczeniem 
wolnostojących  budynków  garażowo-gospodarczych  o  powierzchni  zabudowy 
nieprzekraczającej 50 m2 na warunkach lokalizacji określonych w ust.3 pkt 2,

7) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych wolnostojących w granicy działki budowlanej; 
lokalizację w granicy działki lub zbliżenie do niej na odległość mniejszą, niż określają 
przepisy odrębne dopuszcza się tylko dla budynków garażowo-gospodarczych, 
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8) zagospodarowanie terenu winno uwzględniać nieprzekraczalne linie zabudowy określone 
graficznie na rysunku planu,

9)  nakaz  zharmonizowania  ze  sobą  formy  architektonicznej  wszystkich  obiektów 
budowlanych, lokalizowanych na działce lub terenie, a także obiektów małej architektury 
i ogrodzeń,

10) obsługa komunikacyjna terenu:
dojazd  do  zespołu  zabudowy  z  istniejącej  drogi  zbiorczej  KD/Z.1  poprzez 
projektowaną na granicy obszaru objętego planem publiczną drogę klasy lokalnej 
KD/L.1 i  poprzez projektowane publiczne drogi dojazdowe KD/D.1 -  KD/D.3  
i poprzez wyznaczone drogi wewnętrzne KDW.1 – KDW.7,
wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z zasadami określonymi w §7 pkt 2 i 3.

§ 11.
1. Wyznacza się Tereny usług komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem – U.1.
2. Przeznaczenie  podstawowe terenu:  lokalizacja  obiektów usługowych z  zakresu: handlu, 

gastronomii, oświaty , kultury, zdrowia, hotelarstwa, turystyki, administracji i innych.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

lokalizacja  obiektów  usług  publicznych  przy  wykorzystaniu  nie  więcej  niż  60% 
powierzchni wyznaczonego terenu,
lokalizacja  obiektów  towarzyszących  związanych  z  prowadzeniem  działalności 
usługowej, w tym o funkcji magazynowej,
parkingi,
sieci i urządzenia oraz obiekty infrastruktury technicznej. 

4. Wyklucza się lokalizację: 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
stacji bazowych telefonii komórkowych w postaci wolnostojących wież.

5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki kształtowania zabudowy:

powierzchnia zabudowy - do 60% terenu inwestycji,
wysokość zabudowy nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne - do 14 m,
realizacja  budynków  usługowych  z  podpiwniczeniem  nie  może  przekraczać 

wysokości 14 m,
realizacja  budynków  towarzyszących  związanych  z  prowadzeniem  działalności  

usługowej  możliwa  również  z  dopuszczeniem  ich  podpiwniczenia,  nie  może  przekraczać 
wysokości 14 m;
2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10%;
3) nie dopuszcza się lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicach nieruchomości  i w 

odległościach mniejszych, niż określają to przepisy budowlane;
4) obsługa komunikacyjna terenu:

dojazd  z  drogi  zbiorczej  KD/Z.1  poprzez  projektowaną  drogę  lokalną  KD/L.1, 
bezpośrednio do terenu inwestycji poprzez dojazdy wewnętrzne niewydzielone w rozumieniu 
§3 ust.1 pkt 13,

wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z zasadami określonymi w §7 pkt 2 lit. b.,
 5) dopuszcza się podziały geodezyjne dla działek pod inwestycje usługowe o powierzchni nie 

mniejszej niż 2500 m2 i o szerokości nie mniejszej niż 25 m.

§ 12.
1. Wyznacza się Tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem – US.1.
2. Przeznaczenie  podstawowe  terenu:  zieleń  urządzona  o  charakterze  parkowym 

z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi.
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3. Dopuszcza się lokalizację: 
obiektów małej architektury,
zaplecza sanitarnego i technicznego urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
dojazdów do obiektów i urządzeń, placów postojowych, parkingów,
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
obwałowań przeciwpowodziowych. 

4. Zasady zagospodarowania terenu:
1)  zagospodarowanie  zieleni  urządzonej  o  charakterze  parkowym  wraz  z  terenowymi 

urządzeniami  do  rekreacji  takimi  jak:  boiska  sportowe  (piłka  nożna,  siatkówka, 
koszykówka,  korty tenisowe, itp.),  trasy spacerowe i  rowerowe z niezbędnym dla nich 
zapleczem  sanitarnym  i  technicznym  w  postaci  obiektów  nietrwałych,  częściowo 
umożliwiających ich demontaż i usuwanie na czas wystąpienia wody powodziowej lub 
okresowych podtopień; 

2)  lokalizacja  urządzeń i  obiektów,  o  których  mowa w pkt  1  z  uwzględnieniem ochrony 
stanowisk gatunków chronionych roślin naczyniowych (barwinek pospolity);

3) zakaz realizacji ogrodzeń;
4) obsługa komunikacyjna terenu:

dojazd  z  drogi  zbiorczej  KD/Z.1  poprzez  projektowaną  drogę  lokalną  KD/L.1 
i projektowaną drogę dojazdową KD/D.1 oraz projektowaną drogę pieszo-jezdną KDX.1. z 
przekroczeniem rzeki Grabinki projektowanym obiektem inżynierskim (mostem), a ponadto 
po  zakończeniu  prowadzenia  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa  naturalnego  z  drogi 
KD/Z.1 - drogą dojazdową KD/D.4 poprzez dojazdy wewnętrzne (niewydzielone) w terenach 
ZI.4/ZN.4 i PE.1/ZPW.1.

wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z zasadami określonymi w §7 pkt 2 lit. c. 

§ 13.
1.  Wyznacza  się  Tereny  eksploatacji  powierzchniowej  jako  przeznaczenie  tymczasowe 

i Tereny  rekreacji  w  kontakcie  z  wodą  jako  przeznaczenie  docelowe oznaczone  na 
rysunku planu symbolem – PE.1/ZPW.1.

2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenu  na  czas  uzyskanej  koncesji  na  eksploatację 
powierzchniową kruszywa naturalnego – PE.1 wraz z zakładem przetwórczym i usługami 
związanymi z eksploatacją; rekultywacja terenu w kierunku wodnym – rekreacyjnym;

przeznaczenie  podstawowe  terenu  docelowe:  zieleń  urządzona  dla  celów  rekreacyjnych 
w kontakcie z wodą lub bez wody – ZPW.1.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu na czas eksploatacji PE.1:

lokalizacja  obiektów  i  urządzeń  tymczasowych  towarzyszących  prowadzonej 
eksploatacji  oraz  związanych  z  przetwórstwem  i  usługami  towarzyszącymi 
prowadzonej eksploatacji za wyjątkiem trwałych obiektów budowlanych,
drogi dojazdowe, place manewrowe, place składowe.

4.  Przeznaczenie  dopuszczalne  terenu  dla  docelowego  przeznaczenia  rekreacyjnego 
w kontakcie z wodą lub bez wody – ZPW.1.: 

zaplecze sanitarne i techniczne urządzeń rekreacyjnych,
dojazdy do obiektów i urządzeń, place postojowe, parkingi,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Zasady zagospodarowania terenu:
1)  na  czas  uzyskanej  koncesji  -  zagospodarowanie  związane  z  eksploatacją  kruszywa 

naturalnego  prowadzoną  w  oparciu  o  przepisy  odrębne;  eksploatacja  winna  być 
prowadzona w taki sposób, aby nie spowodować odwodnienia terenów przylegających do 
płatów roślinności łęgowej;
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2)  docelowo -  zagospodarowanie  zieleni  urządzonej  o  charakterze  parkowym z  realizacją 
terenowych urządzeń do rekreacji: boiska i urządzenia do gier małych, trasy spacerowe i 
rowerowe  z  niezbędnym  dla  nich  zapleczem  sanitarnym  i technicznym  
w postaci obiektów nietrwałych, częściowo umożliwiających ich demontaż i usuwanie na 
czas wystąpienia wody powodziowej lub okresowych podtopień; w przypadku realizacji 
rekultywacji  o  kierunku  wodnym  zagospodarowanie  zieleni  urządzonej  
o charakterze parkowym wraz z akwenami  wodnymi  i  wykorzystanie  ich do rekreacji 
nadwodnej i wodnej, z realizacją terenowych urządzeń do rekreacji: przybrzeżne baseny 
„pływające”, pomosty dla kajaków i rowerów wodnych;

3) obsługa komunikacyjna terenu:
dojazd z drogi zbiorczej KD/Z.1 poprzez projektowaną drogę wewnętrzną KDW.8 (docelowo 
jako publiczna droga dojazdowa KD/D.4) z przekroczeniem rzeki Grabianki projektowanym 
obiektem inżynierskim (mostem) - po zakończeniu eksploatacji wykorzystana dla dojazdu do 
terenów rekreacyjnych,
4) wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z zasadami określonymi w §7 pkt 2.
6.  Ze  względu  na  położenie  całego  terenu  PE.1/ZPW.1  (w  którym  planowana  jest 

eksploatacja  kruszywa  naturalnego)  w obszarze  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  - 
ustala się filar ochronny o szerokości 60 m od rzeki Grabianki; filar ten liczony jest od 
górnej krawędzi skarpy brzegowej.

§ 14.
1. Wyznacza się Tereny zieleni izolacyjnej jako przeznaczenie tymczasowe i Tereny zieleni 

naturalnej  towarzyszącej  zbiornikom  wodnym  jako  przeznaczenie  docelowe  - 
oznaczone na rysunku planu symbolem – ZI.1/ZNW.1.

2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenu:  zieleń  naturalna  terasy  zalewowej  dla  celów 
izolacyjnych  w  przypadku  prowadzenia  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa 
naturalnego na czas jej  trwania i  działania  zakładu przetwórczo-usługowego w terenie 
PE.1; docelowe  przeznaczenie to zieleń naturalna towarzysząca zbiornikowi wodnemu ze 
stanowiskami gatunków chronionych roślin naczyniowych (kopytnik pospolity, kruszyna 
pospolita) wyznaczona w celu zapewnienia właściwych warunków zachowania wartości 
przyrodniczych  z  wykorzystaniem  dla  penetracji  rekreacyjnej  ukierunkowanej  na 
dydaktykę z określonymi kierunkami powiązań (ścieżki przyrodnicze). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu na czas prowadzonej eksploatacji ZI.1:
drogi gruntowe umożliwiające utrzymanie zieleni pełniącej funkcje izolacyjne.

4.  Przeznaczenie  dopuszczalne  dla  docelowego  przeznaczenia  -  zieleń  chroniona  
z wykorzystaniem dla penetracji rekreacyjnej ukierunkowanej na dydaktykę ZNW.1: 

ścieżki  przyrodnicze  (spacerowo-dydaktyczne)  związane  z  lokalizacją  zbiornika 
wodnego (przepust do rzeki Grabianki),  z dopuszczeniem tymczasowych obiektów 
zaplecza sanitarnego,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

5. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) na czas prowadzonej eksploatacji - zieleń naturalna wzbogacona w nasadzenia gatunków 

drzew i krzewów podnoszących standard izolacyjności;
2)  docelowo  -  utrzymanie  zieleni  naturalnej  towarzyszącej  zbiornikowi  wodnemu  ze 

szczególnym  uwzględnieniem  ochrony  roślinności  szuwarowej  i  łęgowej,  
z wytyczeniem ścieżek przyrodniczych (spacerowo-dydaktycznych), z niezbędnym dla nich 
zapleczem sanitarnym w postaci  obiektów nietrwałych,  umożliwiających  ich demontaż  i 
usuwanie na czas wystąpienia wody powodziowej lub okresowych podtopień.

6. Obsługa komunikacyjna terenu:
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dojazd  z  drogi  zbiorczej  poprzez  projektowaną  drogę  lokalną  KD/L.1,  odcinek 
projektowanej  drogi  dojazdowej  KD/D.2  i  projektowaną  drogę  dojazdową KD/D.3  lub  z 
KD/L.1 drogą  KD/D.1. 

§ 15.
1.  Wyznacza  się  Tereny  zieleni  izolacyjnej  jako  przeznaczenie  tymczasowe  i  jako 

przeznaczenie  docelowe Tereny  zieleni  naturalnej  oznaczone  na  rysunku  planu 
symbolem –  ZI.2/ZN.2, ZI.3/ZN.3, ZI.4/ZN.4:
ZI.2/ZN.2, ZI.3/ZN.3 - po północnej stronie rzeki Grabianki,
ZI.4/ZN.4 - po południowej stronie rzeki Grabianki.

2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenu:  zieleń  naturalna  terasy  zalewowej  dla  celów 
izolacyjnych  w  przypadku  prowadzenia  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa 
naturalnego na czas  jej  trwania i  działania  zakładu przetwórczo-usługowego w terenie 
PE.1;  docelowe   przeznaczenie  to  zieleń  naturalna  ze  stanowiskami  gatunków 
chronionych  roślin  naczyniowych  (kopytnik  pospolity  i   pierwiosnka  wyniosła - 
ZI.3/ZN.3,  kalina koralowa, kruszyna pospolita i  pierwiosnka wyniosła - ZI.4/ZN.4)  
w  celu  zapewnienia  właściwych  warunków  zachowania  wartości  przyrodniczych  
z  wykorzystaniem  dla  penetracji  rekreacyjnej  ukierunkowanej  na  dydaktykę  
z określonymi kierunkami powiązań pieszych (ścieżki przyrodnicze). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu na czas prowadzonej eksploatacji ZI.2, ZI.3, ZI.4:
drogi gruntowe umożliwiające utrzymanie zieleni pełniącej funkcje izolacyjne.

4. Przeznaczenie dopuszczalne dla docelowego przeznaczenia - utrzymanie zieleni naturalnej 
z wykorzystaniem dla penetracji rekreacyjnej ukierunkowanej na dydaktykę ZN.2, ZN.3, 
ZN.4: 

ścieżki  przyrodnicze  (spacerowo-dydaktyczne),  z  dopuszczeniem  tymczasowych 
obiektów zaplecza sanitarnego,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

5. Zasady zagospodarowania terenu: 
- na czas prowadzonej eksploatacji  -  zieleń naturalna wzbogacona w nasadzenia gatunków 

drzew i krzewów podnoszących standard izolacyjności;
-  docelowo  -  utrzymanie  zieleni  naturalnej  z  wytyczeniem  ścieżek  przyrodniczych 

(spacerowo-dydaktycznych),  z  niezbędnym  dla  nich  zapleczem  sanitarnym  w  postaci 
obiektów  nietrwałych,  umożliwiających  ich  demontaż  i  usuwanie  na  czas  wystąpienia 
wody powodziowej lub okresowych podtopień.

6. Obsługa komunikacyjna terenów, dojazd:
z drogi zbiorczej poprzez projektowaną drogę lokalną KD/L.1, odcinek projektowanej 
drogi KD/D.2 i projektowaną drogę dojazdową KD/D.3 (od strony północnej),
z drogi zbiorczej poprzez projektowaną drogę KDW.8/KD/D.4 (od strony zachodniej).

7.  Położona  w  południowej  części  terenu  ZI.2/ZN.2 studnia  głębinowa  przeznaczona  do 
zagospodarowania  do  celów  ppoż.  lub  podlewania  zieleni,  ewentualnie  do  likwidacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16.
1. Wyznacza się Tereny zieleni izolacyjnej jako przeznaczenie tymczasowe i Tereny zieleni 

naturalnej  towarzyszącej  zbiornikom  wodnym  jako  przeznaczenie  docelowe  - 
oznaczone na rysunku planu symbolem – ZI.5/ZNW.3.

2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenu:  zieleń  naturalna  terasy  zalewowej  dla  celów 
izolacyjnych  w  przypadku  prowadzenia  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa 
naturalnego na czas  jej  trwania i  działania  zakładu przetwórczo-usługowego w terenie 
PE.1;  docelowe przeznaczenie  to  zieleń  naturalna  towarzysząca  zbiornikowi wodnemu 
wyznaczona  w  celu  zapewnienia  właściwych  warunków  zachowania  wartości 
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przyrodniczych  z  wykorzystaniem  dla  penetracji  rekreacyjnej  ukierunkowanej  na 
dydaktykę z określonymi kierunkami powiązań (ścieżki przyrodnicze). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu na czas prowadzonej eksploatacji ZI.5:
drogi gruntowe umożliwiające utrzymanie zieleni pełniącej funkcje izolacyjne.

4.  Przeznaczenie  dopuszczalne  dla  docelowego  przeznaczenia  -  zieleń  naturalna  
z wykorzystaniem dla penetracji rekreacyjnej ukierunkowanej na dydaktykę ZNW.3: 

ścieżki  spacerowo-dydaktyczne  (przyrodnicze)  związane  z  lokalizacją  zbiornika 
wodnego, z dopuszczeniem tymczasowych obiektów zaplecza sanitarnego,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

5. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) na czas prowadzonej eksploatacji - zieleń naturalna wzbogacona w nasadzenia gatunków 

drzew i krzewów podnoszących standard izolacyjności;
2)  docelowo  -  utrzymanie  zieleni  naturalnej  towarzyszącej  zbiornikowi  wodnemu  ze 

szczególnym  uwzględnieniem  ochrony  roślinności  szuwarowej,  z  wytyczeniem  ścieżek 
przyrodniczych (spacerowo-dydaktycznych), z niezbędnym dla nich zapleczem sanitarnym 
w  postaci  obiektów  nietrwałych,  umożliwiających  ich  demontaż  i  usuwanie  na  czas 
wystąpienia wody powodziowej lub okresowych podtopień.

6. Obsługa komunikacyjna terenu:
dojazd  z  drogi  zbiorczej  poprzez  projektowaną  drogę  lokalną  KD/L.1,  odcinek 

projektowanej  drogi  dojazdowej  KD/D.2  i  projektowaną  drogę  dojazdową  KD/D.3,  
a docelowo również z drogi zbiorczej poprzez drogę dojazdową KD/D.4.

§ 17.
1.  Wyznacza  się  Tereny  zieleni  naturalnej  towarzyszącej  zbiornikom  wodnym  - 

oznaczone na rysunku planu symbolem – ZNW.2.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń chroniona towarzysząca zbiornikowi wodnemu 

ze  stanowiskami  gatunków  chronionych  roślin  naczyniowych  (kruszyna  pospolita
 i  pierwiosnka  wyniosła)  wyznaczona  w  celu  zapewnienia  właściwych  warunków 
zachowania  wartości  przyrodniczych  z  wykorzystaniem  dla  penetracji  rekreacyjnej 
ukierunkowanej  na  dydaktykę  z  określonymi  kierunkami  powiązań  pieszych  (ścieżki 
przyrodnicze). 

3. Dopuszcza się:  
wytyczenie ścieżek przyrodniczych,
lokalizację tymczasowych obiektów zaplecza sanitarnego,
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4.  Zasady zagospodarowania terenu: 
utrzymanie  zieleni  naturalnej  towarzyszącej  zbiornikowi  wodnemu  ze  szczególnym 
uwzględnieniem ochrony roślinności szuwarowej, łęgowej i zbiorowiska terofitów brzegów 
i  dna  zbiornika,  z  wytyczeniem  ścieżek  przyrodniczych  (spacerowo-dydaktycznych),  z 
niezbędnym  dla  nich  zapleczem  sanitarnym  w  postaci  obiektów  nietrwałych, 
umożliwiających  ich  demontaż  i  usuwanie  na  czas  wystąpienia  wody powodziowej  lub 
okresowych podtopień.

5. Obsługa komunikacyjna terenu:
dojazd z drogi zbiorczej poprzez projektowaną drogę lokalną KD/L.1 i projektowaną drogę 
pieszo-jezdną KDX.1 (z przekroczeniem rzeki Grabianki).

§ 18.
1. Wyznacza się Tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku planu symbolem –  ZN.1.
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2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenu:  zieleń  chroniona  w  celu  zapewnienia  właściwych 
warunków  zachowania  wartości  przyrodniczych  z  wykorzystaniem  dla  penetracji 
rekreacyjnej (ścieżki przyrodnicze). 

3. Dopuszcza się:  
wytyczenie ścieżek przyrodniczych,
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Zasady zagospodarowania terenu: 
-  utrzymanie  zieleni  naturalnej  z  uwzględnieniem  ochrony  roślinności  łęgowej  

z wytyczeniem ścieżek przyrodniczych (spacerowo-dydaktycznych).
5. Obsługa komunikacyjna terenów, dojazd:

z drogi zbiorczej  poprzez projektowaną drogę lokalną KD/L.1, projektowaną drogą 
dojazdową KD/D.1 i projektowaną drogą pieszo-jezdną KDX.1.

§ 19.
1. Wyznacza się  Tereny zieleni urządzonej skarpy nadzalewowej  oznaczone na rysunku 

planu symbolami: ZP.1, ZP.2, ZP.3.
2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenu:  zieleń  urządzona  zagospodarowana  wraz  ze  skarpą 

wzdłuż terenów zalewowych.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

lokalizacja obiektów małej architektury takich jak: altany, ławki,
urządzenia techniczne związane z umocnieniami skarpy,
sieci  i  urządzenia  oraz  obiekty  infrastruktury  technicznej  poza  zasięgiem  skarpy; 
obiekty  infrastruktury  technicznej  w  zasięgu  obsługi  dróg  publicznych  lub  dróg 
wewnętrznych.

4.  Zakaz  lokalizacji  obiektów  budowlanych  naruszających  konstrukcję  ziemną  skarpy  za 
wyjątkiem przebicia ciągiem drogi wewnętrznej KDW.8 (docelowo publicznej dojazdowej 
KD/D.4),  prowadzącej  do  terenów  PE.1  (docelowo  terenów  rekreacyjnych  ZPW.1)  
z  przekroczeniem  rzeki  Grabianki  obiektem  inżynierskim  (mostem);  zakaz  lokalizacji 
ogrodzeń; dopuszcza się urządzenia terenowe takie jak schody umożliwiające penetrację 
pieszą w kierunku rzeki Grabianki.

5. Zasady zagospodarowania terenu:
zagospodarowanie w oparciu o kompleksowy projekt zieleni urządzonej o charakterze 
parkowym  ze  ścieżkami  spacerowymi  dla  rekreacji  codziennej  mieszkańców  
z  maksymalnym  zachowaniem  istniejących  zadrzewień,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  ochrony  dębów  szypułkowych  i  stanowiska  gatunku  chronionego 
roślin  naczyniowych  (kopytnika  pospolitego) wraz  z rozwiązaniami  technicznymi 
umacniającymi skarpę wzdłuż terenów zalewowych (granica terenów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią - zasięg wody stuletniej Q1%) .

§ 20.
1. Wyznacza się Tereny lasu oznaczone na rysunku planu symbolem – ZL.1.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu: utrzymanie użytkowania leśnego.
3.  Gospodarkę  leśną  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  przepisów  odrębnych  o  lasach  

z  uwzględnieniem  w  szczególności   stanowisk  gatunków  chronionych  roślin 
naczyniowych  (kopytnik  pospolity,  bluszcz  pospolity,  kruszyna  pospolita  i  porzeczka  
czarna).

4. Dla celów penetracji rekreacyjnej dopuszcza się wyłącznie istniejące drogi i ścieżki leśne.
5. Wzdłuż rzeki Wisłoki dopuszcza się realizację obwałowań przeciwpowodziowych.

16



§ 21.
1.  Wyznacza  się  Tereny  wód  powierzchniowych  wraz  z  ich  bezpośrednią  obudową 

biologiczną oznaczone na rysunku planu symbolem – WS.1, WS.2, WS.3, WS.4.
2.  Przeznaczenie  podstawowe terenu:  wody powierzchniowe śródlądowe wraz z  obudową 

biologiczną z dopuszczeniem realizacji obwałowań przeciwpowodziowych.
3.  Ustala się uporządkowanie rzeki Grabianki z zapewnieniem ujścia przepustu ze  zbiornika 

wodnego w terenie ZI.1/ZNW.1 przy zachowaniu istniejącego koryta rzeki (prace regulacyjne 
wykonywane  w ograniczonym zakresie);  wycinkę  drzew należy ograniczyć  wyłącznie  do 
przypadków uzasadnionych względami bezpieczeństwa oraz do zabiegów pielęgnacyjnych; 
zakaz  lokalizacji  ogrodzeń;  dopuszcza  się  realizację  kładek  dla  pieszych  i  rowerzystów 
umożliwiających penetrację pieszą przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych.

§ 22.
1. Wyznacza się Tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami według 

ich klasy technicznej: zbiorcza - KD/Z.1, lokalna - KD/L.1, dojazdowe: KD/D.1-KD/D.3 
i docelowo dojazdowa KD/D.4.

2.  Teren  KD/Z.1 obejmuje  fragment  pasa  drogowego,  przeznaczony  na  poszerzenie 
istniejącej drogi powiatowej, znajdującej się w przeważającej części poza obszarem planu. 

3.  Przeznaczenie  podstawowe  terenów:  lokalizacja  projektowanej  drogi  publicznej  klasy 
lokalnej KD/L.1, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 15,0 m wraz z jej 
elementami, w tym:

jezdnia o szerokości nie mniej niż 7,0 m,
chodniki,
zatoki postojowe i autobusowe wraz z wiatami przystankowymi,
obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi.

4. Przeznaczenie podstawowe terenów: lokalizacja projektowanych dróg publicznych klasy 
dojazdowej  KD/D.1 -  KD/D.3 o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej  niż 
10,0 m wraz z jej elementami, w tym:

jezdnia o szerokości nie mniej niż 4,5 m,
chodniki obustronne,
obiekty budowlane  i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

dla docelowej drogi publicznej klasy dojazdowej KD/D.4 (planowanej do przebudowy drogi 
wewnętrznej  KDW.8  po  zakończeniu  eksploatacji  kruszywa  naturalnego) 
o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m (z poszerzeniem na realizację 
mostu przez rzekę Grabiankę) wraz z jej elementami, w tym:

jezdnia o szerokości nie mniej niż 4,5 m,
chodniki,
zatoki postojowe i autobusowe wraz wiatami przystankowymi,
obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi.

5. Przeznaczenie dopuszczalne terenów: 
ścieżki rowerowe jednostronne dla ruchu dwukierunkowego,
urządzenia osłony akustycznej i przeciwwibracyjnej,
reklamy i  znaki  informacyjne,  usytuowane w sposób nie  powodujący zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

§ 23.
1. Wyznacza  się  Tereny  dróg  wewnętrznych oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem: 

KDW.1 – KDW.8.
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2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenów:  lokalizacja  projektowanych  dróg  wewnętrznych 
KDW.1 – KDW.7 o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m wraz 
z jej elementami, w tym:

jezdnia o szerokości nie mniej niż 4,5 m,
chodniki obustronne,
zatoki postojowe,
obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

3. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja projektowanej drogi wewnętrznej  KDW.8 
stanowiącej  dojazd  do  terenu  eksploatacji  kruszywa  naturalnego  PE.1  o  szerokości  
w liniach rozgraniczających nie mniej  niż 12,0 m (z poszerzeniem na realizację mostu 
przez rzekę Grabiankę) wraz z jej elementami, w tym:

jezdnia o szerokości nie mniej niż 6,0 m,
chodniki,
zatoki postojowe,
obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi,

przy konieczności  spełnienia  warunków brzegowych w zakresie  parametrów technicznych 
określonych  dla  drogi  powiatowej;  przekroczenie  obiektem  mostowym  bez  ingerencji  w 
koryto rzeki.
4. Przeznaczenie dopuszczalne terenów: 

ścieżki rowerowe jednostronne dla ruchu dwukierunkowego,
urządzenia osłony akustycznej i przeciwwibracyjnej,
reklamy i  znaki  informacyjne,  usytuowane w sposób nie  powodujący zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

§ 24.
1. Wyznacza  się  Tereny  wydzielonej  drogi  pieszo-jezdnej oznaczone  na  rysunku  planu 

symbolem: KDX.1.
2.  Przeznaczenie  podstawowe  terenów:  lokalizacja  projektowanej  drogi  pieszo-jezdnej 

(ogólnodostępnej) stanowiącej dojazd do terenów sportu i rekreacji o szerokości w liniach 
rozgraniczających nie mniej niż 8,0 m wraz z jej elementami, w tym:

jezdnia o szerokości nie mniej niż 4,5 m,
chodniki obustronne,
zatoki postojowe,
obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

w  ciągu  drogi  projektowane  dwa  mosty  przez  rzekę  Grabiankę  (rozwiązane  jako  kładki 
pieszo-jezdne,  bez  ingerencji  w  koryto  rzeki):  zachodni  na  przedłużeniu  kierunku 
projektowanej  drogi  KD/D1  i  wschodni  od  strony  zespołu  zabudowy  mieszkaniowej 
zlokalizowanego poza granicą obszaru planu.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenów: 

ścieżki rowerowe jednostronne dla ruchu dwukierunkowego,
znaki  informacyjne,  usytuowane  w  sposób  nie  powodujący  zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe
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§ 25.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.

§ 26.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 27.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  wpływie  30  dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/285/09

             Rady Gminy Żyraków
z dnia 16 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy.

Realizacja  i  finansowanie  zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury 

technicznej  nastąpi  według  zasad  określonych  w  paragrafie  1,  ust.4  i  w  paragrafie  2 

zawartego  w  dniu  10  lipca  2007  r.  w  Dębicy  pomiędzy  Gminą  Miasta  Dębica  i  Gminą 

Żyraków  porozumienia  w  sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Miasta  Dębica  zadania 

polegającego  na  sporządzeniu  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków” oraz sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Żyraków,  dla  obszaru  położonego  

w miejscowości Straszęcin.
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Uzasadnienie

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  jest  aktem  prawa  miejscowego, 
do ustanowienia  którego  uprawnia  Radę  Gminy  Żyraków  ustawa  z  dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie  gminnym  oraz  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej „ustawą”.

Uchwała  dotycząca  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków 
jest  zakończeniem  procedury  planistycznej  sporządzania  planu,  podjętej  na  podstawie 
Uchwały  nr IX/85/2007 Rady Gminy Żyraków z  dnia  25  października  2007 r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia  planu  określają  zasady  zagospodarowania  i  kształtowania  zabudowy 
w uporządkowanym układzie  urbanistycznym z racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni,  
a  także  rozwiązują  problemy  obsługi  komunikacyjnej  i  zasady  obsługi  w  zakresie 
infrastruktury technicznej, przy zapewnieniu ochrony środowiska, walorów krajobrazowych 
i kulturowych obszaru.

Projekt  planu  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  dostosowany  do 
wymagań  ustawy,  rozporządzeń  wykonawczych  i  do  pozostałych  przepisów  odrębnych, 
został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu. Wprowadzono odpowiednie zmiany wynikające z 
opinii  i  uzgodnień.  Uzyskano  zgodę na  zmianę  przeznaczenia  gruntów  rolnych  na  cele 
nierolnicze  
i nieleśne.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. W dyskusji publicznej nad przyjętymi w nim rozwiązaniami nie uczestniczyła 
żadna  osoba,  poza  zainteresowanymi  pracownikami  obu  gmin  i  autorami  projektu.  W 
terminie określonym dla składania uwag nie złożono  uwag do projektu planu. Z uwagi na 
fakt,  że   
w terminie określonym dla składania uwag nie złożono  uwag do projektu planu, Rada Gminy 
Żyraków w przypadku  niniejszego planu nie  rozstrzyga  o sposobie  rozpatrzenia  uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Gminy Żyraków, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu, stwierdza 
także zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żyraków, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Żyraków Nr XII/109/99 
z dnia 09.12.1999 r. , zmienionym uchwałą Nr XIX/180/08 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 
30 października 2008 r. i zmienionym uchwałą Nr XXVII/285/09 Rady Gminy w Żyrakowie 
z  dnia  16  października  2009  r.  Stwierdzenie  to  dotyczy  zgodności  planu  miejscowego  
z  określonymi  w  Studium:  celami  rozwoju,  zasadami  zrównoważonego  rozwoju 
przestrzennego Gminy Żyraków i kształtowania ładu przestrzennego, głównymi kierunkami 
zagospodarowania wg wyodrębnionych kategorii obszarów - granicą terenów przeznaczonych 
do zabudowy i przestrzeni niezbędnej dla ochrony systemu przyrodniczego.

Zgodnie  z  przepisami  ustawy,  w ramach  uchwalenia  planu  Rada  Gminy  Żyraków 
podejmuje  również  rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji  zapisanych  w planie  inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach 
ich finansowania, stanowiące załącznik do uchwały. 

Procedura  planistyczna  sporządzania  planu  została  przeprowadzona  zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami  ustawy,  a  projekt  planu  spełnia  wymogi  merytoryczne 
i formalne do jego uchwalenia.
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