
 

 

UCHWAŁA NR XL/355/17 

RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Zabudowy Mieszkaniowej „Dworcowa” w Przeworsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  

U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z Uchwałą  

Nr X/60/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej „Dworcowa” 

w Przeworsku, po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska, uchwalonego uchwałą Nr LV/354/2002 Rady Miasta 

Przeworska z dnia 7 października 2002 r. 

 

RADA MIASTA PRZEWORSKA 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zabudowy 

Mieszkaniowej „Dworcowa” w Przeworsku, uchwalonego uchwałą nr IX/51 Rady Miasta Przeworska  

z dnia 27 maja 1999 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

Nr 18 poz. 1024 z dnia 20 sierpnia 1999 r., w granicach oznaczonych na załącznikach nr 1 i nr 1A do uchwały. 

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 - kopia rysunku MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „DWORCOWA” W PRZEWORSKU, 

określająca granice terenu objętego zmianą planu w których obowiązują ustalenia rysunku zmiany planu  

nr 1A, w skali 1:500; 

2) załącznik nr 1A – rysunek zmiany planu, w skali 1:500; 

3) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w trakcie jego 

wyłożenia do publicznego wglądu; 

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania. 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,71 ha. 

§ 3. W Uchwale Nr IX/51 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej „Dworcowa” w Przeworsku 

wprowadza się następujące zmiany: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 listopada 2017 r.

Poz. 3544

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000778


1. W §2 dotychczasowy symbol cyfrowo-literowy 3MS zmienia się na symbol cyfrowo-literowy 3MW, 

a ustalenia dla terenów oznaczonych tym symbolem przyjmują następujące brzmienie: 

„3MW– pow. 0,36 ha 

1. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku zmiany planu jako 3MW, pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

2. Określa się zasady i warunki zagospodarowania terenów o symbolu 3MW: 

1) dopuszcza się: 

a) lokalizację: 

garaży zamkniętych i pomieszczeń gospodarczych, budynków gospodarczo-

usługowych, wyłącznie jako wbudowanych, do 2 kondygnacji przyziemia lub 

w kondygnacji podziemnej budynków mieszkalnych, przy czym wjazdy należy sytuować 

od strony północnej i południowej budynku, 

- do 30 mieszkań w każdym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

- niezadaszonych miejsc postojowych w poziomie terenu, 

- obiektów małej architektury i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

- zieleni urządzonej, 

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej energii elektrycznej nie większej niż 

40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 

110 kV lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW, pod 

warunkiem, że nie wykluczy to zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym 

przeznaczeniem, 

b) rozbudowę, przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami planu, 

c) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych, 

d) podziały nieruchomości mające na celu wydzielenie działek dla sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w tym m.in. wydzielenie działki o pow. 0,005 ha pod lokalizację 

stacji transformatorowej 15/0,4 kV; 

2) należy stosować jednorodną stylistykę i materiały na elewacjach budynków mieszkalnych, 

z zastosowaniem nie więcej niż 3 kolorów, przy czym co najmniej 70% powierzchni elewacji 

powinno być w jasnym odcieniu wybranego koloru; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 10 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej 

4KDW, 

b) minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 25%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni terenu, 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,7, maksymalny 2,0, 

e) wysokość zabudowy: od 4 do 7 kondygnacji nadziemnych, przy czym wysokość budynku 

nie może być większa jak 20 m, 

f) dopuszcza się lokalizację poddasza użytkowego lub antresoli na ostatniej kondygnacji 

budynku, 

g) geometria dachów: dachy płaskie lub dachy strome, o nachyleniu do 45°, 

h) wskaźnik miejsc postojowych: 1,2 stanowiska postojowego na każde 1 mieszkanie; 
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i) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną, przy czym dopuszcza się 

wydzielenie odrębnych działek nie mniejszych niż 0,02 ha, 

j) minimalna wielkość wydzielanych działek budowlanych, określona w pkt. 3i) nie dotyczy 

podziałów dokonywanych pod obiekty infrastruktury technicznej; 

4) dostępność terenu: z drogi wewnętrznej 4KDW; 

5) wymagania ochrony środowiska: 

a) nakazuje się ochronę gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych poprzez: 

- zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

- zastosowanie zabezpieczeń przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych, przy 

lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

- poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

b) należy uwzględnić nakazy, zakazy i dopuszczenia wynikające z ustaleń niniejszej zmiany 

planu, w związku z położeniem w obszarach jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych, określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły 

dla obszaru w granicach planu. 

3. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej terenu 

3MW: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną: poprzez kablowe linie elektroenergetyczne średnich i niskich 

napięć zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn, zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego 

planem; 

2) telekomunikacyjne linie przewodowe należy budować jako podziemne; 

3) zaopatrzenie w wodę: 

a) poprzez rozbudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie objętym planem i poza 

jego granicami, od strony zachodniej; 

b) rurociągi wodociągowe w drogach należy prowadzić w rurach ochronnych; 

4) zaopatrzenie w gaz: poprzez rozbudowę sieci gazowej zlokalizowanej na terenie objętym planem 

poza jego granicami DN 200/75 mm; 

5) odprowadzenie ścieków sanitarnych: poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na 

obszarze objętym planem i poza jego granicami w ciągu ul. Dworcowej, z kolektora Ø400; 

6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 

a) poprzez rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na obszarze objętym 

planem, 

b) wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni,  

należy ujmować w system kanalizacji deszczowej o średnicach kanałów nie mniejszych niż 

Ø250 mm, zaopatrzony w urządzenia oczyszczające ścieki przed odprowadzeniem ich do 

odbiornika; 

7) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nośników 

energii wykorzystujących np. olej opałowy, energię elektryczną, paliwo gazowe i energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne niepogarszające 

stanu środowiska; 

8) skrzynki zasuw wodociągowych, gazowych i hydrantowych oraz włazy studzienek kanalizacyjnych 

i kraty ściekowe powinny być podniesione do wysokości projektowanej rzędnej niwelety drogi;”. 
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2. W §2 dotychczasowy symbol cyfrowo-literowy 4KD zmienia się na symbol cyfrowo-literowy 4KDW, 

a ustalenia dla terenów oznaczonych tym symbolem przyjmują następujące brzmienie: 

„4KDW – pow. 0,34 ha 

1. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku zmiany planu jako 4KDW, pod drogę 

wewnętrzną, zakończoną placem manewrowym, łączącą się z drogą publiczną, (ul. Dworcowa). 

2. Określa się parametry drogi wewnętrznej 4KDW: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na załączniku nr 1A – rysunek zmiany planu, 

2) szerokość jezdni: co najmniej 3,5 m, 

3) chodnik jednostronny wraz z murem oporowym o szerokości 2,5 m, 

4) oświetlenie jednostronne. 

3. Na końcu drogi wewnętrznej 4KDW należy zlokalizować plac manewrowy. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 4KDW dopuszcza się: 

1) lokalizację naziemnych miejsc postojowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, 

2) przebudowę drogi, w tym wydzielenie drugiej jezdni o szerokości min. 3 m i budowę muru 

oporowego przy tej jezdni; 

3) przeniesienie, przebudowę i remonty istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami planu.”. 

3. W §2 wprowadza się nowy symbol cyfrowo-literowy 6Kx, a ustalenia dla tego terenu są następujące: 

„6Kx– pow. 0,01 ha 

1. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku zmiany planu jako 6Kx pod ciąg 

pieszy. 

2. Określa się szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających 6Kx: 5 m. 

3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w terenach 6Kx”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Przeworska 

 

 

Tomasz Kojder 
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