RADAGMINY
NCUT
UCHWAtA NR XIv/I09f11
RADY GMINY tANCUT
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatc:t
Nr IV/28/02 Rady Gminy tancut z dnia 30 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym (Oz. U. Nr 142 z 2001
r., poz. 1591 z poin. zm.) oraz art. 20 ust. I i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Oz. U. Nr 80, poz. 717 z poin. zm.) oraz po stwierdzeniu zgodnosei z ustaleniami Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Laneut uehwalonego uchwafll Nr
XXVI/229/2001 Rady Gminy Laneut z dnia 6 czerwea 2001 r.

Rada Gminy tancut uchwala co nastQpuje:

§ 1. I. Uchwala sit;: zmiant;:
mleJscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenow
w miejscowosci Sonina , uchwalonego uchwalll Nr TV128102 Rady Gminy Lancut z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego terenow w miejscowosci Semina
(Oz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 3 z dnia 8 stycznia 2003 r., poz.378), wraz z Obwieszczeniem
Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 Iistopada 2003 r. 0 sprostowaniu blt;:dow (Oz. Urz. Wojewodztwa
Podkarpackiego Nr 162 z 28 listopada 2003 r., poz. 2082), zwanll dalej zmianll planu.
2. Zmiana planu dotyczy czterech terenow, 0 fllcznej powierzchni okoto 0,83 ha, pOfozonych w przysiotku
Chmielamia w Soninie, oznaczonych na rysunku planu zatllczniku grafieznym nr 23 do uchwaly, 0 ktorej mowa
w ust. I, symbolami: IKS, 2KS i IZP (dwa tereny) oraz oznaczonych na zatllczniku do niniejszej uchwaty,
granicami zmiany planu.
3. Zat'l,cznikiem do niniejszej uchwaty jest rysunek zmiany planu wykonany na mapie zasadniezej w skali
1: 1000, stanowillcy integraln'l:. czt;:sc uchwaly.

§ 2. W uchwale Nr IV/28/02 Rady Gminy Lancut z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza
zmiany:

si~ nast~pujllce

I) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zatllcznikami do niniejszej uehwaty Sll zatllezniki graficzne od Nr I do Nr 23
- rysunek zmiany planu".

rysunki plan6w oraz za1llcznik

2) w §28:

""..

a) ust. J otrzymuje brzmienie:
,,1. Przedmiotem ustalen planu jest teren 0 powierzehni 10,20 ha oznaczony na zatllczniku graficznym Nr 23
granicami planu oraz na zatllczniku - rysunku zmiany planu.",

b) w ust.2:
- pkt I otrzymuje brzmienie:
,,1) MN pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem lokalizacji budynk6w
gospodarczo-garaZowych lub garaZy wolnostojllcych, na zasadach okreslonych w ust. 4, 5a i 5b,",
- po pkt I dodaje sift pkt 1a w brzmieniu:
,,1 a) U/MN., pod zabudowit uSfugowll z dopuszczeniem funkcj i m ieszkalnej ,",
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) KZ, KOw, KOx, KX i KOW, pod
- po pkt 5 dodaje

si~

komunikacj~:',

pkt 6 w brzmieniu:

,,6) KOW.ZP pod drogt;: wewn~trznll i zielen urzlldzonll.",

c) ust.S:
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- CZttSC g16wna otrzymuje brzmienie:
,,5. Obowi<\Zuj<t nastttpuj<tce zasady zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obslugi komunikacyjnej
teren6w: IMN, 2MN i 3MN:",
- w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) terenu 3 MN drog<t dojazdow<t 2 KDw oraz dojazdem wewntttrznym 2 KDx i drog"l KDW.",

d) po ust. 5 dodaje si~ ust. 5a, 5b i 5c w brzmieniu:
,,5a. Obowi<tzuj<t
terenu 4MN:

nast~puj<tce

zasady zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obslugi komunikacyjnej

I) teren naleZy zagospodarowac jako jednq samodzielnq dzia1ktt budowlan<t lub wsp6lnie z dzialkq polotonq
w bezposrednim s<jSiedztwie, na terenie IMN:

2) nie dopuszcza sitt lokalizacji wittcej nit jednego budynku;
3) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu - nie wittksza nit 40%;
4) intensywnosc zabudowy - nie mniejsza nit 0,08 i nie wittksza nit 0,8;
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza nit 25% powierzchni terenu;
,.,.,

6) naleZy uwzglttdnic obowi<\Zuj'tC'l i nieprzekraczalnq linitt zabudO\"lY, wyznaczone na rysunku zmiany planu;
7) cechy budynku mieszkalnego:
a) wysokosc od poziomu terenu przed g16wnym wejsciem do budynku do kalenicy dachu - nie mniejsza
nit 7,0 m i nie wittksza nit 9,0 m,
b) szerokosc i dlugosc budynku - nie mniejsze nit 8,0 m i nie wi~ksze nit 16,0 m,
c) dach budynku dwu lub wielospadowy, 0 symetrycznych spadkach i k<tcie nachylenia polaci - nie
mniejszym nit 30° i nie wi~kszym nit. 45° ,
d) kierunek kalenicy r6wnolegly do poludniowej granicy terenu;
8) cechy budynku gospodarczo-garatowego lub garat.owego:
a) wysokosc od poziomu terenu przed g16wnym wejsciem do budynku do kalenicy dachu
nit 6,5 m,

nie wittksza

b) szerokosc i dlugosc budynku - nie mniejsze niz 4,0 m i nie wi~ksze niz 12,0 m,
c) dach budynku dwu lub wielospadowy, 0 symetrycznych spadkach i kqcie nachylenia polaci
mniejszym niz 30° i nie wi~kszym niz 45° ;
"...,

nle

9) na dziake budowlanej naleZy zapewnic jedno stanowisko postojowe;
I0)

dost~pnosc

komunikacyjna terenu z drogi wojew6dzkiej poprzez

drog~

IKDw z wjazdem z dojazdu I KDx;

II) ustala si~ dopuszczalny poziom halasu jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5b. Obowi<\Zujq nastttpuj<tce
komunikacyjnej terenu 5MN:

zasady

zagospodarowania,

warunki

zabudowy

oraz

obslugi

1) teren [ZP/KXP] naleZy zagospodarowac pod zielen urz'tdzonq z mozliwosci q lokalizacji ciqgu pieszego lub
pieszo-jezdnego, 0 szerokosci nie wi~kszej nit 5,0 m; dopuszcza si~ zagospodarowanie terenu w ramach dzialki
zabudowy mieszkaniowej, polozonej w bezposrednim sqsiedztwie poza granicami planu;
2) teren 5MN naleZy zagospodarowac jako jednq lub dwie dzialki budowlane oraz teren [ZP/KXP]:
a) linia podzialu na dzialki budowlane prostopadla do p61nocno-wschodniej gran icy terenu a dla
terenu [ZPIKXPJ r6wnolegla do lini podzja~u wewntttrznego,
b) powierzchnia dzialki budowlanej - nie mniejsza nit 0,08 ha;
3) intensywnosc zabudowy na dziake

nie mniejsza nit 0,2 i nie wittksza niz 0.5;

4) powierzchnia zabudowy do powierzchni dzialki - nie wi~ksza nit 30%;
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza nit 35% powierzchni dzialki;
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6) na jednej dziatce budowlanej naleZy lokalizowac nie
jeden budynek gospodarczo-garazowy lub garatowy;
7) naleZy

uwzgl~dnjc

obowiqzujqcq i nieprzekraczalnq

wi~cej

lini~

nit jeden budynek mieszkalny i nie

wi~cej

nit

zabudowy, wyznaczone na rysunku zmiany planu;

8) cechy budynk6w mieszkalnych:
a) wysokosc od poziomu terenu przed g16wnym wejSciem do budynku do kalenicy dachu
mniejsza nit 7,0 m i nie wi~ksza nit 9,0 m,

nie

b) szerokosci i d1ugosci budynk6w - nie mniejsze nit 10,0 m i nie witeksze nit 20,0 m,
c) dachy budynk6w dVvu lub wielospadowe, 0 symetrycznych spadkach i 0 kqcie nachylenia polaci 
nie mniejszym nit 30° i nie witekszym nit 45° ,
d) kierunek gl6wnej kalenicy r6wnolegly lub prostopadly do p61nocno-wschodniej gran icy terenu;
9) cechy budynk6w gospodarczo-garatowych lub garatowych:
a) wysokosc od poziomu terenu przed gt6wnym wejsciem do budynku do kalenicy dachu
witeksza niz 6,5 111,

me

b) szerokosci i dtugosci budynk6w - nie mniejsze nit 4,0 m i nie witeksze nit 12,0 m,
c) dachy budynk6w dVvU lub wielospadowe, 0 symetrycznych spadkach i kqcie nachylenia polaci
nie mniejszym nit 30° i nie witekszym nit 451) ;
10) na katdej dziatce budowlanej naleZy zapewnic nie mniej niz jedno stanowisko postojowe;
II) dosttepnosc komunikacyjna terenu z drogi wojew6dzkiej poprzez
drogte wewntetrznq na terenie KDW.ZP;

drog~

2KDw - bezposrednia lub poprzez

12) ustala si~ dopuszczalny poziom halasu jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5c. Obowiqzujq nast~pujqce
komunikacyjnej terenu UIMN:

zasady

zagospodarowania,

warunki

zabudowy

oraz

obslugi

I) na terenie mogqzostac lokalizowane wylqcznie: przedszkole, zlobek lub klub dzieci~cy, z zastrzeteniem pkt 2;
2) dopuszcza si~

funkcj~

mieszkalnq na I pitetrze budynku ustugowego;

3) teren naleZy zagospodarowac jako jednq dzialk~ budowlanq;
4) intensywnosc zabudowy

nie mniejsza nit 0, I i nie wi~ksza nit 0,6:

5) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu - nie

wi~ksza

nit 35%;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza nit 40% powierzchni terenu;
,...

7) naleZy uwzgl~dnic nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu;
8) nie dopuszcza

si~

lokalizowania wi~cej niz jednego budynku;

9) cechy budynku uslugowego lub ustugowo - mieszkalnego:
a) przykrycie budynku uslugowo-mieszkalnego dachem dwu lub wielospadowym. 0 symetrycznyeh
spadkaeh i kqcie nachylenia polaci - nie mniejszym niz 30° i nie witekszym niz 45° ,
b) przykrycie budynku uslugowego - jak w pkt a) lub plaskie (stropodachem),
c) kierunek kalenicy r6wnolegly lub prostopadly do zachodniej granicy terenu,
d) wysokosc od poziomu terenu przed g16wnYl11 wejsciem do budynku do kalenicy dachu, nie
mniejsza niz 7,0 m i nie wi~ksza nit 85 m,
e) wysokosc budynku z przykryciem plaskim - nie mniejsza nit 5,0 m i nie

1) szerokosc i dlugosc budynku - nie mniejsze nit 10,0 m i nie

wi~ksze

wi~ksza

nit 6,0 m,

nit 18,0 m;

10) naleZy zapewnic nie mniej nit 4 miejsca postojowe, z motliwosci q ieh lokalizacji na terenie I ZP [KS];
II ) dost~pnosc komunikacyjna terenu z drogi wojew6dzkiej poprzez drog~ 2KDw oraz piesza z dojazdu
wewn~trznego 2KDx;
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12) ustala sil;! dopuszczalny poziom halasu jak dla zabudowy zwi'tzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mlodzie:zy;
13) tymczasowe zasady zagospodarowania terenu:
a) do czasu uzyskania decyzji administracyjnej na zagospodarowanie terenu pod zabudow~ ustugow't
lub uslugowo-mieszkaniow't dopuszcza sil( zagospodarowanie terenu pod zielen urz'tdzonq,
b) dopuszcza sil;! wsp61ne zagospodarowanie z terenem lZP,
c) dopuszcza si~ lokalizacjl( placu zabaw dla dzieci, boiska, sciezek pieszych i rowerowych, plac6w
utwardzonych,
d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego

nie mniejsza niz 60% powierzchni terenu UfMN.",

e) ust. 6 - cZQSC gl6wna otrzymuje brzmienie:
,,6. Obowi'tZuj't
lU i 2U:",

nast~puj'tce

zasady zagospodarowania, warunki zabudowy i obstugi komunikacyjnej teren6w:

f) po ust. 6 dodaje siQ ust. 6a w brzmieniu:

,,6a. Obowi'tZuj't
terenu 3U:

nast~puj'tce

zasady zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obstugi komunikacyjnej

1) dopuszcza sil( lokalizowanie wyt'tcznie uslug: handJu, ochrony zdrowia, kultury, oswiaty, ustug biurowych,
naprawy sprz~tu AGO, pralni, malej gastronomiL uslug rzemiosla;
2) zakazuje sil( lokalizowania uslug wymagaj'tcych skladowania towarow poza budynkiem, uslug zwi'tzanych
z obslug<t samochod6w (typu warsztaty, myjnie, stacje benzynowe), handlu w obiektach 0 powierzchni
sprzeda:zy powyzej 2000 m2 oraz handlu hurtowego;
3) teren nale:zy zagospodarowac jako jedn't samodzieln't dzialk~ budowlan't lub wspolnie z tereneml U;
4) nie dopuszcza sil( lokalizowania wi~cej niz jednego budynku;
5) intensywnosc zabudowy

od 0,1 do 0,3;

6) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu - nie wil;!ksza niz 20%;

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 30% powierzchni terenu;
8) nale:zy

uwzgl~dnic

nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu;

9) cechy budynku:
a) przykrycie budynku stropodachem, dachem dwuspadowym lub czterospadowym z kaleniq 0 dtugosci
nie mniejszej niz 3,0 m,
b) dach 0 symetrycznych spadkach i 0 k'tcie nachylenia potaci - nie mniejszym nit 30° i nie
nit 40° ,

wi~kszym

c) kierunek kalenicy r6wnolegty do poludniowej granicy terenu,
d) wysokosc od poziomu terenu przed glownym wejsciem do budynku do kalenicy dachu - nie mniejsza
nit 5,5 m i nie wil(ksza nit 10,0 m, a w przypadku przekrycia stropodachem nie wil(ksza niz
2 kondygnacje,
e) dtugosc budynku (szerokosc elewacji od strony drogi wojew6dzkiej) - nie mniejsza nit 10,0 m i nie
wil(ksza nit 30,0 m,
f) szerokosc budynku (gt~bokosc traktu) - nie wi~ksza nit 14,0 m:

10) nale:zy zapewnic nie mniej niz J miejsce postojowe na 50 m1 powierzchni utytkowej budynku lecz nie mniej
niz I miejsce na kazdy (okal ustugowy (w tym handlowy);
11) dostl(pnosc komunikacyjna terenu:
a) z drogi wojewodzkiej poprzez drog~ KDW lub w przypadku wspolnego zagospodarowania z terenem
( U - jednym zjazdem z drogi wojew6dzkiej na oba tereny,
b)

dost~pnosc

pieszajak w pkt a) oraz z dojazdu
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g) w ust.8 cZQSC giOwna otrzymuje brzmienie:
,,8. Ustala sit( nastt(pujClce zasady obslugi terenow: I MN, 2MN, 3MN, I U, 2U oraz UKs w zakresie
infrastruktury technicznej:",

h) po ust. 8 dodaje siQ ust. 8a w brzmieniu:
,,8a. Ustala sit( nastt(pujClce zasady obslugi terenow: 4MN, 5MN, UIMN oraz 3U w zakresie infrastruktury
technicznej:
1) zaopatrzenie w wodt(, energi(,! elektrycznCl oraz gaz z istniejClcych sieci, poprzez przyhwzenia indywidualne;
2) swiadczenie uslug telekomunikacyjnych drogCl bezprzewodowCllub z istniejqcej sieci teletechnicznej, poprzez
przy}qczenia indywidualne;
3) odprowadzenie sciekow komunalnych do istniejqcej kanalizacji sanitarnej, poprzez przylClczenia indywidualne;
4) odprowadzenie wod opadowych z terenu 3U do rowu po polnocnej stronie terenu, z pozostalych terenow na
wlasn&. dzialk(,! lub wszystkich terenow do kanalizacji deszczowej;
5) ogrzewanie budynkow indywidualne z zastosowaniem rozwiClZa!l technicznych i mediow grzewczych nie
pogarszajqcych stanu srodowiska w rozumieniu przepisow 0 ochronie srodowiska;
6) gromadzenie odpadow komunalnych
obowi&.zuj&.cych w gminie;

w pojemnikach

na

wJasnej

dziake

i uSllwanie

na

zasadach

7) gromadzenie i usuwanie odpadow powstalych w wyniku prowadzonej dzialalnosci us}ugowej na zasadach
okreslonych w przepisach odrt(bnych, w dostosowaniu do rodzaju prowadzonej dzialalnosci.",

i) w ust. 9:
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
.,9) teren KDW zagospodarowac jako drog(,! weWn\!1rznCl

0

szerokosci w liniach rozgraniczajqcych - 6,0

m;",

j) po ust. 9 dodaje siQ ust. 9a w brzmieniu:
,,9a. ObowiClzuj&. nast(,!puj&.ce zasady zagospodarowania terenu KDW.ZP:
1) teren naleZy zagospodarowac jako drog\! wewn\!trznq oraz zielen urzqdzon&.;
2) udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniejszy nit 40 % powierzchni terenu;
3) szerokosc jezdni
4) chodnik
",.

0

nie mniejsza nit 3,0 m i nie wi(,!ksza niz 4,5 m. zakor'iczona placem do nawracania;

szerokosci - nie mniejszej nit 1,5 m i nie wi(,!kszej niz 2,5 m;

5) dopuszcza si(,! zagospodarowanie terenu jako ciqgu pieszo-jezdnego

0

szerokosci 5,0 m i zieleni urz&.dzonej.",

k) ust.] 0 otrzymuje brzmienie:

,,10. Obowi&.zuj&. nast(,!pujqce zasady zagospodarowania terenow ZP:
I) na terenie I ZP:

a) na terenie (KS] dopuszcza si(,! lokalizacj(,! miejsc postojowych,
b) dopuszcza si(,! lokalizowanie obiekt6w do zabaw i gier sportowych, placu zabaw dla dzieci, ciqgow
pieszych i rowerowych, placow utwardzonych,
c) naleZy lokalizowac ciqg pieszy l&.czqcy od polnocy dojazd wewnt;':trzny 2KDx z ciqgiem pieszym na
terenie KDW.ZP, od strony poludniowej.
d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniejsza nit 60% powierzchni terenu I ZP;",
2) na terenie 2ZP dopusza si\!:
a) urz&.dzenie zieleni wysokiej izollljqcej istniejqC'b poza granicami planu, zabudow\! mieszkaniowq
i zagrodowq od terenow usIug,
b) lokaJizacj\! ciqgu pieszego.".
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3) Dotychczasowf:'t treSc § 31 oznacza siQ jako ust. I i dodaje siQ ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Dla terenow oznaczonych symbolami: 4MN, SMN. 3U, u/MN, lZP, KDW oraz KDW.ZP, ustala si~ 30 %
stawk~ sluz~c~ naliczeniu jednorazowych oplat z tytU1U wzrostu wartosci nieruchomosci, w zwi~zku
z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w miejscowosci
Sonina.".

§ 3. Wykonanie uchwaly zleca si~ W6jtowi Gminy Lancut.
§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Wojew6dztwa Podkarpackiego.

Urz~dowym

Zal::tcznik do Uchwaly Nr XIVIl 09/ I I
Rady Gminy Lancut
z dnia 29 listopada 20 I I r.
Zalacznikl.jpg
Rysunek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenow w miejscowosci Sonina
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