
Uchwala Nr XXff l/302t 2016
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Vl zmiany miejscowego pfanu zagospodarowania
przestrzennego Nr 1/95 obejmujqcego rejon ulic Topolowej-i Obro6c6w pokoju

w Kolbuszowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 19g0 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U.22015 r., po2.1515, zpo2n. zm.), ar1.2O ust.1 w zwiqzkuz 

^rt.Zlustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowariu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.19g, z po2n. zm.),

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co nastgpuje:

S 1. 1. Stwierdzajqc nienaruszenie ustaleri Studium uwarunkowafi i kierunkow
zagospodarowania pzestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa, zatwierdzonego Uchwalq Nr
y\XV1207l2O00 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2000 r., wraz) p6zniejszymi
zmianami, uchwala sie szostq zmiang miejscowego ptanu zagospodarowania
przestrzennego Nr 1/95 obejmujqcego rejon ulic Topolowej i Obroricow pokoju
w Kof buszowej, a tanEdalejzmianq planu.
2. Zmiana planu, o kt6rej mowa w ust.1, obejmuje obszar o powierzchni okolo 18,30ha,

w granicach oznaczonych na zaNqczniku graficznym do niniejszej uchwaly.
3. Zalqcznikiem do niniejszej uchwaty jest zalqcznik graficzny, sporzqdzony na kopii mapy

zasadniczej w skali 1:2000, ktory obowiqzuje w zakresie oznaczen Vl zmiany planu.

S 2. W uchwale Nr XlN147196 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 21 lutego 1996 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmujqcego
rejon ulic Topolowej i Obrofcow Pokoju w Kolbuszowej, z pozniejszymi zmianami (tekst jedn.
ogloszony w Dzienniku Uzqdowym Wojewodztwa Podkarpackiego zdnia 13 kwietnia 2015 r., poz.
1254), wprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1. wS2ustT:
1) punkt 4) olzymuje nastqpujqce brzmienie: ,,U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 - lqczna

powierzchnia okolo 13,80ha - tereny uslug niepublicznych zdopuszczeniem innego
r odzaju dziala I no6ci gospodar czej, na ktorych obowiqzuje :

a) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsigwzigc mogqcych zawsze
znaczEco oddzialywac na Srodowisko, z wyjqtkiem sieci infrastruktury technicznej,

b) zakaz realizaqi przedsigwzigc, ktore moglyby powodowac pogorszenie stanu
Srodowiska poza liniami rozgraniczajqcymi te tereny,

c) uwzglgdnienie przepis6w dotyczqcych:
stref od cmentarzy na terenach oznaczonych symbolami: U1, U2, U4,
polozonych w 50,0m strefie od terenu ZC,
odlegloSci od istniejqcych sieci i urzqdzert infrastruktury technicznej,

d) utrzymanie na terenach U2, U3, U4, U5, ciqgloSci istniejqcych rowow
odwadniajqcych, przy czym dopuszcza sig ich przelo2enie oraz przykrycie,
z uwzglqdnieniem obowiqzujqcych tym zakresie przepisow,

e) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla budynkow jak oznaczono na

rysunku planu, z dopuszczeniem sytuowania budynk6w bezpo6rednio przy
granicy dzialki budowlanej lub w odleglo6ci 1,5m od niej,

0 wskaznik intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej maksymalny 1,4, minimalny
0.3.



g) powierzchnia zabudowy maksym alnie TOo/o powierzchni
terenu,

h) utzymanie co najmniej 2e% powierzchni dzialki

2

dzialki budowlanej lub

budowlanej lub terenu jako
powierzchni biolog icznie czynnej,

i) otoczenie obiektow kubaturowych,
kom un ikacyj nych zie len iq urzqdzonq,j) zagospodarowanie terenow w sposob
niepelnosprawnych,

placow gospodarczych i uzqdzen

umozliwiajqcy poruszanie siQ os6b

k) uzEdzenie w granicach dzialki budowlanej utwardzonego parkingu o liczbie
miejsc postojowych minimum 3 miejsca postojowe ni 100m2 powierzchni
uzytkowej uslug, lub 3 miejsca na 10 zatrudnionych oraz minimum 1 stanowisko
dla pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowq,

l) pzy podziale na dzialki:
- wyznaczenie dzialek o powierzchni nie mniejszej ni2 0,12ha, o szeroko6ci

frontu dzialki minimum 25m i ksztalcie zapewniqqcym zagospodarowanie
kazdej dzialki w dostosowaniu do ustaleri niniejszego planu,

- powiqzanie kaZdei dzialki bezpoSrednio lub poptzez dojazd wewnqtrzny
z drogq publicznq,

- dopuszczenie wydzielenia dzialek pod dojazdy wewngtrzne, parkingi oraz
uzqdzenia i obiekty infrastruktury technicznej o powiezchni nie mniejszej ni2
0,02ha,

m) budynki do tzech kondygnacji nadziemnych o wysoko5ci nie wiqkszej ni215m,
n) dachy budynk6w spadowe, o nachyleniu polaci od 10odo 40o, zdopuszczeniem

dach6w plaskich,

skre6la sig punkt 5) - symbol UP wraz z odpowiadajqcym mu tekstem,

w punkcie 6) w miejsce tekstu: ,,P, P1, P2, P3 - lqczna powierzchnia okolo 1 1,00ha"
wprowadza sig tekst: ,,P, P1 , P2, P3 - lqczna powierzchnia okolo 11,32ha" ,

w punkcie 6) wprowadza siq podpunkt m) w nastgpujqcym brzmieniu. ,,m) na terenie
Pl obowiqzuje:

zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,
z dopuszczeniem sytuowania budynkow bezpo6rednio przy granicy dzialki
budowlanej lub w odleglo5ci 1,5m od niej,
wskaznik intensywno6ci zabudowy dziaNki budowlanej maksymalny 1,2,
minimalny 0,3,
powierzchnia zabudowy maksymalnie 70o/o powierzchni dzialki budowlanej lub
terenu,
maksymalna wysoko5c budynkow do 15m, przy czym wysoko66 urzqdzeh
i obiektow technologicznych zgodnie z potrzebami,
dachy budynkow spadowe o kqcie nachylenia polaci do 40o, z dopuszczeniem
zastosowania dachow plaskich,
uzqdzenie w granicach dzialki budowlanej utwardzonego parkingu o liczbie
miejsc postojowych minimum 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych",

punkt 7) otrzymuje nastepujace brzmienie: ,,US - pow. terenu okolo 2,80ha - teren
sportu i rekreacji, na ktorym obowiqzuje:
a) uzqdzenie utwardzonego parkingu o minimum 10 miejscach postojowych w tym

minimum 1 stanowisko dla pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingowq,
b) utzymanie ciqgloSci istniejqcych row6w odwadniajqcych, przy czym dopuszcza

siq ich pzelo2enie otaz przykrycie, z uwzglqdnieniem obowiqzujqcych tym
zakresie przepisow,

c) uzqdzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdlu2 drogi KDl,

2)

3)

4)

5)



J

d niej,
e) wskaznik intensywnosci zabudowy maksym alny 0,20, minimalny 0,0.1,f) powierzchnia zabudowy maksym alnie 15% powiezchn i dziaiki budowlanej lub

terenu,
g) utrzymanie co najmniei 70% powierzchni dzialki budowlanej lub terenu jako

powierzchni biologiczn ie czynnej,
h) pzy podziale na dzialki:

- wyznaczenie dzialek o powiezchni nie mniejszej ni2 0,1Oha, o szerokoSci
frontu dzialki minimum 2Om i ksztalcie zapewniajqcym zagospodarowanie
kazdej dzialki w dostosowaniu do ustalen niniejszego planu,
powiqzanie komunikacyjne kazdej dzialki bezpo6rednio lub poprzez dojazd
wewngtrzny z drogq publicznq,
dopuszczenie wydzielenia dzialek pod dojazdy wewnqtrzne, parkingi oraz
urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejJzej ni2
0,02ha,

i) cechy budynk6w dla obslugi sportu i rekreacji:
wysoko6c budynkow nie wigksza ni2 10,0m, przy czym wysoko$c urzqdzefi
stanowiqcych wyposa2enie obiektow sportowych zgodnie z potrzebami,
dachy budynk6w spadowe o kqcie nachylenia polaci od 10o do 4Oo,
z dopuszczeniem zastosowa n ia dachow plaskich',,

6) w punkcie 13);
tiret czwarle otrzymuje nastgpujqce brzmienie.,,indywidualne rozwiqzanie
odprowadzenia wod opadowych, przy czym odprowadzenie w6d opadowych
teren6w U1 - U7, P i KS po ich podczyszczeniu",
w tiret osmym skre6la sig litery ,,UP",
tiret dziesiqte otrzymuje brzmienie: ,,dopuszcza siq lokalizacjg inwestycji celu
publicznego z zakresu lqcznoSci publicznej, w tym w szczeg6lno6ci stacje
bazowe telefonii komorkowej, w sposob kt6ry nie wykluczy zagospodarowania
teren6w zgodnie z ustaleniami planu izgodnie z przepisami odrqbnymi na
terenach oznaczonych symbolami: P1 ,P2,P3,U1 -UT, MN24, UK".

2. po $ 3c: dodaje siq $ 3d w brzmieniu: ,,$ 3d Ustala siq 10% stawkg sluzqcq naliczeniu
jednorazowych oplat z tytulu wzrostu wartoSci nieruchomoSci, w zwiazku z uchwaleniem
Vlzmiany planu".

$ 3. Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami Vl zmiany planu tereny mogq by6
wykozystywane w spos6b dotychczasowy.

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Kolbuszowej.

$ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty jej ogNoszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Podkarpackiego.

PRZ
Itaciy ivii

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej


