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Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z d,i^ .. l. {n). g !.t*...*..a..p.!t. t'

rv sprawie uchwalenia miejscow€o planu zagospodarowania prz€sttuetrnego Nr 1/2004
odcinka drogi zbiorczej lqcz4cej drogg wojew6dzke nr.875 prowadz4ce do Mielca,
z drogQ krajow4 nr 9 w Kolbuszowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

ginirnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z p6iriejszyi antanaini), art.20 ust. I ustawy

z dfia 27 n,arca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
'7 t1)

Rada Miejska rv Kolbuszowej uchwala co nastipuje:

$  1 .

1. Po stwierdzeniu zgodno6ci z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania pzestzennego miasta i grniny Kolbuszowa uchwalonego uchrtalq Nr

ffVlz'1l2ooo Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia zt czerwaa 2000 r uchwala sie

miejscoivy plan zagospodarowania przestrzenoego Nr 1/2004 odcinka drogi zbiorczej

l4cz4cej drogQ wojew6dzk4 nr 875 prowadz4c4 do Mielca z drog4 krajow4 nr 9,

zwany dalej plarem.

2. Planern objaty jest tercn o pow- okolo 2,0 ha w granicach ounaczonych na rysunku planu.

3. Zal4cunikami do niniejszej uchwaly s4

1) c2936 graficzna na mapie w skali l: 1000 stanowi4ca rysunek planu,

2) zalqa?x]uk dotycz4cy realizacji inwestycji z zakesu infrastruktury technicaej, kt6re

nalez4 do zadan wlasnych gminy.

s 2
1. Gradce planu oke6lone na rysunku planu s4 jednoczeSnie liniami rozgraniczajqcymi

drog.

2. Na calym terede obj6ym planem obowi4zuje:

1) zastosowanie roaiqza:i zabezpieczaj4cych wody powierzchniowe i podziemne oraz

grunty prz ed zarieczy szczeniem,

2) zastosowade rozwi4zan przeciwdAdal4cych przekoczeniom poziomu halasu

w istniej4cych w s4siedawie terenu budynkach mieszkalnyc\



/ 2

/ 3l wyznczenie 4azdow z dr6g do nieruchomo6ci w rejonie miejsc oke6lonych na

rysunku Planu,

4) uwzglgdnienie przebiegu istniej4cych sieci infrastluktury technicaej' z mozlilvo6ci4

ich pzelo2enia na warunkach przepisow odrgbnyc\

5) zastosowanie rozeviqzan technicznych' zapewniajacych przeplyw w6d wzdlu2

poludniowej strony odcink6w dr6g KL i KD,

6) urz4dzenie zieleni na terenach pozostdych poza pasami drogowymi'

7) uwzglgdnienie przebiegu ismiej4cej sieci wodnej w6d powierzchniowych

3. Dopuszcza siQ:

1) przebudowp i przelo2enie istniejqcych oraz sytuowanie nowych sieci i urzq|dzeo

infrastrukhrry techniczneJ,

2) lokalizacjq obiekt6w i vzqdzeh zvi4zanych z obslugq komunikacji drogowej na

warunkach okeslonych przez zan4dca drogi i z uwzglQdnieniem przepis6w

odrQbnYct!

3) ptzebudowQ istniej4cych koryt ciek6w powierzchniowych oraz wykonania

stosownYch mosow lub Ptzepust6w

s 3
l. Ustala stg przezrnczenie i zasady zagospodarowania poszczeg6lnych terenow

wyznaczonych w ryzunku ptanu liniami rozgraniczajqgrTmi i okreStone symbotami:

1) KGl - projeLtowana droga wojew6dzka klasy ,'G' o parametrach:

- szerokos6 w liniach rcz$aniczaj4cych zmierma teoz nie mniejsza 1k25'O r\

- szeroko66 jezdni 7,0 4

- most na rzece NiI klasY ,"{',

- skr4|zol'anie z &og4 KG' KZ i KGP typu ,'rnale rondo"'

2) KGP - istniej4cy odcinek drogi krajowej nr I relacji Radom - Barwinek

i skzy2owanie z Fojektowa& drogq KGI t]?u ,Jnale rondo"'

3) KZI - projektowany odcinek przelo2enia przebiegu ul Jana Pawla II o parametrach:

- szeroko3d w liniach rcz$aniczaj4cych 15'0 nL

- szerokoso jezdni 7,0 m

4) Kz - istniej4cy odcinek drogi wojew6dzkiej, projektowany po realizacji drogi KG1 do

zmianY na klasg ,l 
',

5) KL - odcinek istniej4cej ulicy klasy KL o parametrach:

- szeroko66 w liniach rozgraniczaj4cych 10'0 nq

- szetoko66 jezdni 5,0 t&



/
6) KD - odcinek istniej{cej ulicy klasy I(D o parametach:

- szeroko6i w liniach rozgadczaj4cych 10,0 nl,

- szerokoic jezdni 5-0 nr-

- zakonczerie placern nawroiowym.

2. Wzdluz prcjektowanej drogi KGi nakazuje sig urz4dzenie Sciezki rowercwej'

3. Dopuszcza siQ przebudowg brzegu i korlta rzeki Nil w zakesie niezbqdnym d1a realizacji

Eostu i urz4dzei zwiqaanych z drog4

$ 5

Ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowada teren6w oraz ograniczenia

w ich urrytkowaniu.

1. Zakazde sig utrwalania istniejqpej zabudowy' zakladania wielolemich plutaq,i uaz

z"dtzewiei.

2. Do czasu wykupu nieruchomo6ci na cele budowy drogi dopuszcza siQ dotychczasowy

sposob uz]'tkowania teren6w

$ 6

Ustala sie 0..% stawke, na podstawie kt6rej ustalona bgizie oplata z q/htu wzrostu wattoscr

deruchomo6ci objQtych Planem.

$ 7

Wykonanie uchwdy zleoa siQ Burmistrzowi KolbuszoveJ'

$ 8

Uchwda wcho&i w zycie po upbryiie 30 dni od jej oglovenia w Dziermiku Urzqdowym

Wojew6dztwa PodkarPackiego.
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