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STTTDII]M UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINYZALESZANY

Rozdzial I

Ustalenia ogólne

Studium uwa¡unkowai i kierur*éw zagospodarowaaia przestrzem ego gm|r\y Zale-szany, zwane dalej studium, dotyczy obszaru w granicach administracy¡nych tej gniny.

L Postanowieda studium sA zawarte w niniejszym tekscie o.az w rysunku studium,
statrowlAc),mi zal4cmili nr i i2 do ww. uchwaly.

2. Podstaw4 poslarowiei, o L1órych mowa w ust. 1, s4 d¿¡e zawa¡tg w me¡],torychej
dokumentacji studium, obejmujqcej:
1) dokumentacjA merytorycm4- czgÉé 1 i2,
2) czg6é grañczn4 (mapy w skali 1;10 000):

a) u\ranül,owania wytikajqce z w¿fosci Srodowííka przyrodniczego. kujruJowego I
kajobrazu,

b) uwarunkowania rozwoju rolniczej funkcji terenu,
c) uwarunkowania rozwoju funkcji osadniczych i ukladu komunikaclnego _ ogünrcze_

ma r preoyspozycl c,
d) uwarunkowania zagospodarowania pzesfzennego r¡),nikajace z w),posazenia w infra-

st¡uktur€ techtriczri4.

3.

1 . Postanowienia studium dotycz4.
1) 

¡:]Ol i St9ryV"1'.kierunków polityki ptzestuzen¡ej w gminie Zaleszany, w tym w odnie_
srentu do strel'polityki przestrzennej (w rozdziale II)-



!

2) kierunków zagospodarowania pzestrzennego gnrily Zaleszaay, z uwzglqdnieniem kierun-
ków ocbrony Érodowiska przyodniczego, kultu¡owego i kajobrazu, przedstawionych:
a) w rozdziale Itr, w odniesieniu do podstawowych obszaów funkcjonalnych - zabudovy i

urz4üeñ.
b) w rozdziale IV, w odniesieniu do podstawowych obszarów fwkcjonalnych - terenów

otwa.tych,
c) w rozüíale V, w odniesieniu do kie¡u¡ków .ozwoju systemów komunikacji i infra-

stn khüy technic2nej,
3) w rozdziale \¡I, w odniesieoiu do strategicanych obszaréw rozwoju gniny Zaleszany oraz

obszaréw objqtych obowiqzkiem sporz4dzenie miejscowych planów zagospodarowania
prz€stIzennego.

2. Postanoüenia, o których mowa w ust- I pll 1, odnosz4ce siQ do stref polityki
pr¿estrz€nnej wlróinionych stosownie do predyspozycji rozwojowych poszczególnych czqéci
gminy, do8cz4:

1) Stref rozwoju osadnictwa:

a) stref mieszk¡niowo uslugon¡rch - A, polo2onych w érodkowym pasie terenów,
zwiagarychz &ogak:iajow4 w tlm:
. streff ,A1 - zespolu osadniczego wsi Zaleszany,
. strery A2 - zespolu osdnicz€go wsi Zbydniów,
. st¡e8, A3 - zespolu osadniczego wsi Twbia,

b) stref osadnictwa wiejskiego - B, obejmujqcych wieksze zespoly zabudouy wiejskiej
rv potudnowej i pélnocnej czqóci gminy, w $,rn;
. st¡efy B1 - wsi Kepie Zaleszaiskie,
. stefy 82 - wsi Kotowa Wo1a,
. st¡efy 83 - wsi Obojna,
. stefy 84 - wsi Motycze Szlacheckie,
. stlery 85 - wsi Skowiezy4
. strefy B6 - wsi Dzierdziówka,
. strefy 87 - wsi Majdan Zbydniowski i Wólka Tu¡ebsk4

c) strefy rozwoju funkcji mieszk¿lniowej - C,.we wschodniej czgéci gminy, zwi4zanej
z miastem Stalowa Wola, obejmuj4cej zespoty zabudowy zwi4zane z wsiami Pilcho-
wem i Agatówka

2) Stref terenéwotwarfych:

a) stref rolniczych - D,
. shefy Dl - w pólnocnej czQsci gminy, z kompleksami rolniczej przestzeni pro-

dukcyjnej, o przewazajAcej wysokiej jakoSci gru¡tów,
. stuefy D2 - w poludniowej czgéci gminy, z kompleksami rolniczej przestrzeni p¡o-

dukcyjnej, o przewazaj4cej rvysokiej jakoSci gruntów,

b) strefy przyrodniczych -8, w tlrn:
r st¡e& El - w obrQbie obwalowaí rzeki San,
. strcfy E2 - obejmujqcej tereny l4kowe starego zakola Sanu,
. st¡ery E3 - obejmuj4cej kompleks le3ny polo2ony w Srodkowej czEéci gminy, po

poludniowo wschodniej süonie wsi Zbydniów,
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. strery E4 - obejmuj4cej pofudniowe pasmo terenów gminy, z kompleksami leénymi
i lqkowymi stanowi4cymi przedpole Puszczy Sandomierskiej, z terenem potercjal-
nej lokalizacji zbiomika retencyjnego.

i, 3) Streft specjalnq - F, istniej4cego lotniska sportowego, polo2on4 po pólnocnej stronie wsi''.-'Turbia.

3. Posta-oowieni4 o L1órych mowa w ust. I pkt 2, lit. a, odnoszqce si9 do podstawo-
wych obszarów funkcjonalnych, uyfó¿nionych stosownie do zró2nicowania cech poszcze-
gólnych fragmentów terenu, dotycz4

1) obszarów zabudorry i urz4dzei, o zróznicowanych r.rwarunkowaniach rozwoju, istniejq-
cym zagospodarowaniu, pelnionych, szczegolowych funkcjach oraz kierunkach zagospo-
darowani4 \,v tym:
a) MN - wydzielonych zespolów zabudowy mieszka.niowo uslugowej,

, b) MZ - zabudowy zagrodowo mieszkaniowej, z uslugami wiejskimi,' 
c) UP - wyod¡ebnionych urzqdzeó uslugouych,
d) US - wiejskch boisk sportowych,
e) IIW - obsza¡ów urzqdzeú wypoczynkowych,

.. D DG - Wodrebnionych obszarów dzialalnoóci gospodarczej,
g) CM - obszarów cúeítarzy,
h) IT - obsza.ów i¡frastruktury techniczrej,
i) IU - innych urzqdzeú,
j) LT - obszaru loLniska i zwi4zanych z nim urzqdzeñ.

2) obszarów ofwartych, o z¡ó¿nicowa¡ych uwarunkowaniach i kierunkacli zagospodarowa-
nia, w tym:
a) LD - ob>za¡ów lasów i zadrzewien,
b) LP - obszarów l4kowo pastwiskoüycl! obejmuj4cych równieZ tereny w bezpoórednim

s4siedzwie cieków, z lokalnymi zadrzewieniami i zak¡zewieniami,
c) RPw - rol¡ych, gospodarki poiowej, z p.zewag4 g¡untów o wysokich klasach bonita-

cyjnych,
d) RPs * rolnych, gospoda.ki polowej, z przewazajqcymi g¡untami o órednictr klasach bo-

nitac¡jnych,
e) RPn - rolnych, gospodarki polowej, z przewa:zaj4cyrli gluntalni o nizszych klasach

bonitacyjnych,
f) OD - ogrodów dzialkowych
g) DE - obszarów powierzchniowej eksploatacji surowców.

3) obszarów specjalnych, w tym:
a) OK - obszarów obj€tych lub proponowanych do objecia och¡one wa¡tosci kulturo-

wych,
b) OP - obszarów objQtych b4dz proponowanych do objgcia ochron4 warfoéci przyrodni-

czyct!
c) OW - obsza¡ó1v éwiczeú wojskonych.
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4. Postanowienia, o kórych mowa w ust.l pkt 2, lit. c, dotycze kierunków
rozwoju:

l) systemu komunikacyjnego,

2) systemu zaopatry$uia w wodg,

3) systemu odprowadzania i oczyszczania écieków,

4) systemów ene¡getycznych,

5) systemu telekomunikacyjnego,

6) gospodarki odpadami,

7) ochrony przeciwpowodziowej.

ekoó w tekJcie studium jest mowa o:

l) uslugach podstawowych - rozumie siQ przez to urz4dzenia obslugi, z których mieszkancy
korystaj4 czgsto lub codziennie (szkoly, przedszkola, handel artyl-ulami spo¿lnvczymi
itp.); waruDkiem prawidlowej obstugi jest lahva ich dost9pnosé, a - co za t]'m idzie -
mozliwie ró\rnomieme ¡ozmieszcze¡ie na obszaEe gminy, w poszcz€gól¡ych wsiach.

2) uslugach ogólnogminnych - rozumie siQ przez to wyspecjalizowaae urz4dzenia obslugi, z
których mieszkaicy korzystajq spo.adycarie (usfugi z zahesu kultury, ocbrony zdrowia,
l4czooÉci, wyspecjalizowany handel, administracja publican i gospoda¡cza itp.), grupo-
ware zazwczaj w gminnln oérodku uslugowj,m,

3) dziatalnoSci trieuciqrliwej - oüraa7a to dzialalnosó nie zaliczotrA do szczególnie szkodli-
vych dla ó¡odoüska i zdrowia ludzi albo mog4cych spowodowaó pogo¡szenie sta¡u éro-
dowiska, w rozunieniu przepiséw rozporz4dzenia Mnistra Ochrony Srodowisk4 Zasobów
Naturalnych i L€énictwa z dnia 14 lipca 1998 r. (w sprawie w]'nagan, jakim powinny od-
poüadaó oceny oddzia\annia na É¡odowisko, inwestyaji nie zaliczonych do inwestycji
szczególnie szkodliwych dla érodowiska i zdrowia.ludzi albo mogAcyah pogo¡szyó staÍ
órodowiska, obiektów o¡az ¡obót zmieniaj4cych stosunki wodne - Dz.U. nr 93 z 23 lipca
1993 r., poz. 590), a takz€ tak4 w slosuntu do której sporz4dzona Ocena Oddziatywania
na Srodowisko nie potivierdzila negatywnego \l?b1llr na Srodowisko.
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Rozdzial II

Cele, funkcje i gléwne kierunki polityki przestrzennej

w gminie Zaleszany

1. Pzyjmuje siQ nastppuj4cy, glówny cel rozwoju gniny Zaleszany:

,,DOBROBYT MIESZKAÑCÓW I HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY POPRZEZ
RACJONALE \IryKORZYSTANIE ZASOBóW NATURALNYCH, POTENCJA¿U
LUDZKIEGO I KORZYSTNYCS UWARU¡'KOWAÑ TOWARZYSZ{CYCE'

2. Okeóla siQ nastQpuj4c€ cele shategicme zapewniaj4ce spelnienie ww. celu
glównego:

1) rozwój funkcji gminy, stanowi4cych podstawQ jej ekonomicznego rozwoju, a w szczegól-
noScl:
a) poprawa efektyrwoSci roJaicflva jako glównej fiukcji ekonomicanej,
b) rozwój drobnej przedsigbiorczoéci jako uspomagaj4cej funkcji eko¡omicarej,
c) podniesienie atuakcino3ci gmrny jako miejsca zamieszkania ludnoici okolicznych

oérodków przemyslor.rych,

2) poprawa waruntów zamieszka¡ia i obsfugi ludnoéci jako istotnego czynika podniesienia
poziomu jako6ci zycia mieszkaúców gnin¡ ze szczególnyn u*zglgdnieniem wlAo-
súenia w usfugi i infrastrukturp Iechniczn4

3) ochrona rva¡tosci érodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz kztaltowania ladu prze-
stlzennegojako podstawy prawidtowego i efektl*nego rozwoju wsrystkich ww. rodzajów
dzialalnoéci.

6.

W fu¡kajonalno przestrzennej struktu¡ze gminy Zaleszany uwzglqdnia sig:

1) równole2nikowy, pasmowy uklad podstawowych form aktywno3ci:
a) pélnocne pasmo t€renów nadrzecznych w granicach obwalowaú Eeki San, w)'rna-

gaj4ce ochrony,
b) polnocne pasmo terenów rolniczych o pzewazaj4cej wysokiej jakoSci g¡untów,
c) Srodkowe, pasmo terenów osadniczych zwiqzanych z gtówn)¡rni ciegami komunika-

cyjnymi grniny,
d) potudniowe pasmo terenów rolnicrych o pzewa¿ajAcej - Éredniej i niskiej jakoÉci

guntów,
e) poludniowe pasmo terenów leSnych i l4korych stanowi4cych skraj puszczy sando.

mierskiej.
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Z) 
1f$nitowf 

uklad rejonów ci4zei do lokalnych oÉrodków obslugi w gmrnre i pozagmrn4:
a) z oé¡odkiem w Zaleszanach, obejmuj4cy zachodni4 czpsó g,rniny z wsiaml Kepie Zale-

szaóskie, Motycze Szlacheckie, Skowierz¡¡r-
b) z oiodkiem w Zbydniowie, obejmuj4cy Srodkow4 czqéó gminy z wsiami Kotowa

Wola, Dzierdziówka i Majdan Zbydniowski,
c) z-oSrodklem w Tubi, obejmuj4cy érodkowo wschodniq czqié gminy z wsrami Obojna

i Wólka Tu¡ebska,
d) do Stalow.ej trVoli, obejmujqcy te¡e¡y polo2one na wschodnich kancach gminy z

wsiami Pilchów i Agatówka.

. W zakesie ochrony 3rodowiska przyrodniczego, kultuow€go i kajobrazu przlmuJe
slE naslqpuJqce zasady polityki puesnTennej:

1) ockonq przlrodniczych rvartoici érodoüska, w szczegérnoéci komplekséw resnych, ter€-
nów doliny Sa¡u, kompleksów l4kowo pastwiskowyctr oraz toryarzy €kologicznych za-pewniaj4cych ci4gloéó ww. systemu, obejmuj4cq:

aJ poprawQ stanu sanltamego oraz fu¡tcjonowania prztrrody, w drodze $zmozonej
ochJony wQzlów i ci4gów ekologicznych oraz tych ikósystárnów, które rnaj4 wfl$

. na ñmkcjonowanie p¡zyrody i odtwa¡zaniejej zasobów,
b) likwidacjp b4dz oslabianie barier ekologicznych,
c) zahamowanie procesów niszcz4cych,
d) odnowq_ i wzbogacenie przyrody na obszarach zdegradowanycl¡ ze szczegélnym

uwzglpdnieniem dzialan w kierunl-u zwiqksza¡ia lesistoéci terénu oraz biologicáej
obudowy ciekóq

€) ochronQ pomników ptzlrody,

2) ochonq kulturowych wartosci érodowiska, przyjednoczesnym d4zeniu do pel¡ej integracji
historycznych i wspolczesnych strullur architektonicznych i urbanistyczny;h, obejmuiec4:

a) konserwowanie i ¡ewaloryzowanie historycznych uldadów priestrzennych i ich ele-
mentów o $?rtojciach kulturowych, zwlaszcza zab¡itkowvch^

b) ockonq ekspozycji szczególnie wanoÉciowych obiektów, polegaj4c4 na zachowaniu
b4dz przywróceniu widoku na dany obielc lub zesprf, iv diodze 

- 
odpowiedniego

ksaaftowaniajego przedpola, tla i kulis,
c) poprawianie form architellooicznych obiektów dysharmonijnych w stosunku do oto_

czenia,
d) nawi44wanie, rv noÍych obiektactL do charakteru zabudowy tradycyjnej, gló\l,nie w

zakresie gabarytów i form zabudowy,

3) ulrzlna¡ie dotychczas zachowalych walo¡ów kajobrazu natu¡alnego i kulturowego, w
drodze:
a) ockony ístniej4cych lasów i zadzewieú or.az dolesiei. zadzewiei i zakr¿ewiei

wskazanych t€renów,
b) zachowania obiektów bpd4cych glównlmi, wartoscio\q.rni elementami struktury

danego zespolu,
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d)

korygowania wysaoju lub detalu obi€k1éw dysharmonijnych w knjobrazie lub
oslanianie ich zieleni4
wprouadzaria nowych elementów kompozycinych wiazaoych w caloió stnrkrurg
arcl-útekt:1:zno loljobrazow4 poszczególnych zespolówzabudowy (nowe obiek¡,,
mala architektura. zielen).

I

I

T
I

8.

W odniesieniu do str€l o Ltórych mowa w akapicie 3, ust. 1 pld I i ust_ 2 pkt 1_3,
okrcéla sig nast€puj4a4 ¡rolitykE przestrzcnnq.

l) w strefach mieszkaniowo uslugo\'lych - Aj
a) porz4dkowanie i rozüjanie zespolów abudowy mieszkaniowej i za$odowej, z
. . uwzqlQdnieniem wydzielonych zespolów zabudowy miewkaniowej _jednorodzinnej,
b) rozwijanie urz4dzen uslxgowych dla ludnoóci i korcentrowanie icir w wyznaczonych

rejonach wsi w celu wltworzenia zorganizowanych cenAów uslugowych, z uwzgled_
nieniem uslug podstawo.wych oraz ogólnogmirnych zapewniaj4cych obsiugg mieiz_
kanców wsi w rejonach obslugi poszczególnych oé¡odków: w Zbydoio-i", f*bi
oraz w Zaleszanac\ gdzie dodatkowo powinny rozwijac sig urz4dzen ra zu,t4-zane z
obslug4 gminy,

c) rozwijanie dáalalnoéci gospodarczej na wydzielonych te¡enach i po¡z4dkowanie za_
gospodarowania terenów istniej4cycb

d) wyposazenie terenów w niezbgdne urz4dzenia komunikacyjne i infrastnrlturg tech_
mczn4, w przypadku nowych zeslx)lów zabudowy mi€szkaniowej - jednorodzinnej
o¡az zespoléw dzialalooÉci gospodarczej, warunkíem ich s,.tuowania jest wlpo_
sa¿e e w ww. ufz|dzenia. waru¡kiem utr4¡mania istniej4cej dzialalnosó gospoda¡_
czej jest jej ulposazenie w niezbgdn4 infrastrulturQ techniczriQ,

e) ochrone wa¡tosci p.z],rodniczych, kulturovych i krajobrazo.wych terenu,
t ocllronQ terenów osadnicz¡ch pued, zagroieniami por.vodziowymi,

2) w strefach osadnictwa wiejskíego - B:
a) porzqdkowanie i rozw¡anie zespolów zabudowy.mieszkaniowej í zagrodowej,
b) rozwijanie urz4dzeó usfugowych dla ludnoici, w zakesie uslug podstawowych,
c) ¡ozwija¡lie dzialalnosci gospodarczej na wydzielonych terenach i porz4dkowanie za-

gospoda¡owar¡ia tere¡ów istniej4cych, p¡zy Fefercncjach sfuowania dzialalnoici
gospodarczej we wsiach polozonych w pofuddoryrn pajmie terenów rolniczych o
Fzewazaj4cej - éredniej i niskiej jakoéci gruntów,

d) wyposazenie terenów w niezbgdne urz4dzenia komunikacyjne i infrastrukturq tech-
niczn4; w pr4padku terenów dzialalno¡ci gospoda.cz€j, warunkiem ütrzlmania i6t-
niejAcych oraz sltuowania nowych obiektówjest wyposa¿enie w ww. wzTdzgnj ,

e) ochronQ watosci przyrodniczych, kulturoraych i krajobrazowych terenu,
f) ochronp terenów osadniczych przed zagrozeniani powodziowlrni,

3) w suefie rozwoju funkcji mieszkaaiowej - C:
a) pozqdkowanie i rozwijaaie zespoléw zabudowy mieszkaniowej z ogramczerlterr. za-

budowy zag¡odowej do wlznaczonych tererlówl zagospodarowl'\ranie nowych ze,
spolów zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej; zakres mo2iiwego i celorvego

¡
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rozwoJu zabudowy mieszkaniowej uzalezria sie od rrr5,nikéw badaí ucigliwosci
al:ust,rcznej istniej4cego lotniska sportowego.

b) rozlvija¡ie urzadzeú usfugowych dla ludnoÉci, v¡ zalqesíe üsfug podstawowych,
c) ¡ozrvijanie dzialalnoÁci gospodarczej na üydzielotych terenach i porz4dkowanie za_

gospodarowania terenéw istniej 4cych,
d) wlposazenie terenów w niezbqdne urz4dzenia komunikacylae i hfrastruktu¡Q tech-

niczn4 w pr4padl-u nowych zespoléw zabudo*y mieszkaniowej _ jednorodzinnej
onz zespolów dzialalno3ci gospodarczej, waru¡kiem ich s¡rtuowama Jest w),po_
sa¿erue w ww. urzqdzenia; waruDkiem r¡trzfmania istniej4cej dzialalnosé gospodar-
czej jest jej w1'posazenie v/ diezbAd¡4 i!&astmltura techniczria

e) ochronQ wertoóci pr¿yrodniczych, kultumwych i krajohazowych terenr!
f) ochrone terenów osadniczych przed zagozeniami powodziow¡mi,

4) w $refach ¡olniczych - D:
a) Bcjonalne raykor¿ystanie tolnicze grwléw,
b) ochronq rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tlm ochrooa przed zabudowq
c) ochron€ wartoSci przl'rodnicrych, kulturowych i krajotrrazowy.ch terenq
d) utr4ma¡ie i w]?osazenie w niezbQd[e urzqdzenia komunikacyjne i infrastmlturg

tecb¡iczn4 ist¡iej4cych przysiolków oraz zabudo*y rozproszonej; ograniczenie roz_
budowy rych przysiélków wyl4cznle do obiektéw zwiq.zanych z prowadzeniem pro-
dukcji rclnej.

5) w strefach pr4rodniczych - E:
a) ochronq wartoéci p¡zfodnicrych. kuJhuowych i kajobrazowych ferem¡
b) och¡on9 kompleksów lejnych i l4kowych,
c) rozwijaníe turystyki i wypoczynliu wraz z urzqdzetriaoi zwiAzanymi z tq funkcja
d) wykorzystanie rolnicze gmntow nieleinych - glównie jak u4,.tkéw zielonych.

ó) w slrefie specjalnej - F;

Q) 
1 utrzymanie istniej4cego lotniska spofowego i urz4dzeí z nim zwiganych,

Lb) 
\szczegotowe rozpoaanie celowosci i waru¡lréw poszerzenia sposobu uyko.¿fstania
1 ewentualiej rozbudowy lotniska do celów obsl[gi komuuikacyjnej rejoau (np. w

,- . zakesie obslügi towarowej),
I c).r ullzlmanie i odpowiednie zagospodarowanie te¡enów otaczajacych lotnisko jako
'-- Í¡ery izolacljnej - chroni4cej mieszkaúców okolicznych wsi przed uciqTliwoSci4

lotniska.
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Rozdzial m

Kierunki zagospodarowani¡ przestrzennego
w podstaworych obszarach funkcjonalnych

- zabudowy i urzgdzeú
z uwzglgdnieniem ochrony írodowiska przyrodniczego,

kutlurowego i krajobrazu

9.

l. Qbszary omaczote na rysunku Studiurn slfnbolem MN, pehri4 ftnkcje mieszka-
niowe, jako zespoly zabudowy o niskiej intens]$no3ci, glównie jednorodzirmej, z udzialem
towarzysz4cej fmkcji usfugowej (w strefie C oraz w strefach A).

2. Zespoty zabudory w obrqbie obszarów, o których mowa w ust. l, powirLny byó
porz4dkolyane, modemizonane, uzupelniane oraz realizowane w zakesie zgodnl.rn z funk-
cjami obszaru, ze szczególnym uwzglqdnieniem urz4dzeú uslugowych i rryposazenia w nie-
zbQdne urz4dzenia towar¿yszqce (komunikacja, inf¡ast¡ullu¡a technicaa), a tak2e uwzglqd-
nieniem ochrony wa¡toÉci kultu¡owych.

3. Olceila siq nastqpujqce kieru¡ki zagospodarowania przestrzennego obszarów MN:

1) utzlmanie istniej4cej zabudo&y, z korygowaniem - przy rcmontach modemizacyjnych .
fo¡my architektonicznej obiektów trwalych, dysharmonijnych w stosu¡ku do otoczenia, a
takze z zachorvaniem i och¡onq historycznych ukladów pr¿est¡ze¡¡ych tvsi oraz zespolów i
obiellów o wartosciach l'-ultuo\1,ych,

2) eliminowanie, prowadz4ce do odryskiwania wolnych terenów i obiektórv:
i a) obiektów tymczasowych, zwlaszcza dysharmonijnych w stosu¡tu do otoczenia bAdZ."- blokuj4cych tereny cenne z punktu widzenia md2liwosci ich wykor¿f/stania na cele

uslugowe b4dá inne, zgodne z funkcjami obszaru,
b) w obiektach istniej4cych, funkcji koliduj4cych z funkcjami obszaru i adaptowade tych

obiektów na cele z nimi niesprzeczne; sukcesptae eliminotvanie dzialalnosci gospo-
darczej z dzialek mieszkanio$ych,

3) eliminowanie z tercrrów Wzezúaczonych pod rozwój funcji mieszkaniowo uslugowyclL
obiektów uciqzliwych lub mog4cych pogors4'ó stan Srodowiska,

4) wprowadzanie na wolnych dzialkach norvej zabudowy, z zachowaniem nastQpuj4cych
zasad i standardów:

a) przeznaczerialercnu do zabudowy mieszkaniowej nie zrvi4zanej z rolnictwem, or¿Lz za-
budowy uslugowej, z uykluczeniem nowej zabudowy zagrodowej,

b) realizowaniu nonych zespolów zabudowy mieszkaniorvej po up¡zednim p¡zygotowaniu
terenów pod tQ zabudowq, polegaj4cym na !'odziale terenu na dzialki budowlane i wy-
posazeniu ich w niezbQdne urzqdzenia towarzysz4ce (komunikacja, infrastruklura tech-

¡
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niczná, zieleñ); de doryczy to dzialek plombowych oraz sytuacji, w których istnieje
mozliwoéé wydzielenia üialki budowlanej z dost€pem do &;gi p;bücaej,

c) stosowania niewielkich gabar¡ów zabudowy i zasady ksztaft;wania bryl buclynków w
ukladzie horyzorrlaln¡,rr¡ przy preferowanl,rn prostoketnlm Éucie bud¡,nków; nie prze_
lraczania wysokoéci 2 kondygnacji naziemnych w budl,nkach mieszkalnych i 3 koncly_
gnacji w budynkach uztrtecznoÁci publicznej,

d) stosowania intens]wnosci zabudouy (rozumianej jako stosunek powierzcb¡ri calkoütej
bud)-Dkórü do powrerzcbrd obszaru zainwestowania), nie przekaczaj4cej wielkoSci 0,5 _
jako maksy¡nalnej, przy wielko3ci nowych dzialek *lnosz4cej co oa¡mni"¡ S0O -i, 

"zachowaniem warunków dmtppu do drogi publicznej,
e) w. ksztaftowaniu form budt'¡rków u¿fecanosci publicznej - szczególnie str¡ranne roz_

wiezania architelf o¡ricae,

5) wprowaclzanie i utrzymywanie zieleni publicznej , w trn zwlaszcza w otoczeniu obiektów
uslugowych.

6) utr4manie i wprowadzanie zieleni w otoczeniu zabudowy, z udnalem zadrzewieh i za-
krzewieñ oraz wprowadzanie zieleni oslonowej przy obiekiach dysharmonijnych w stosun_
ku do otoczenia.

7) zape$'riienie dostepnoSci komunikacyjnej urz4dzeú i obiektów, w t¡m:
a) modemizacja dróg i ulic (poszerzenia jezdni, wl¡aaczenie pasów dla rowerzf,stów,

urzadzenie chodników z przystoso\raniem do potrzet, niepelnospnwnych w obrQbie te-
renów zabudowanych. urzqdzenie ieleni towar4rsz4cej)-

I b)/tap€wnienie niezbqdnej ilo3ci parkingów p"tfi" y"fr, zy,tlaszcza w s4sredztwie
\--/ ütz4dzeú uslugowych; polazdy zt,t47arc z uzytkowaniem poszczególnych dzialek po_

winny mieó zapewnione miejsca parkowani ab4d2 ganiowanta w obrpbie tl,ch dzialei,
c) urz4üenie ci4gów pieszych i rowerowych na wyznaczonych trasach,
d) tereny polozone pr¿y drodze kajowej i drogach wojewódzkich powinny byé wypo_

sazone w wewoQtrzny uktad komunikacyjny z ograniczor{ liczb4 rjazdów do drogi
glównej,

8) zapewnienie wlaSciwych standardów wyposazenia w infrast¡u.Ltur Q tech).¡¡cn¿b ze szcze-
góln¡mn uwzglQdnieniem odprowadzania i oczyszczania Scieków, uzupelnianie ist-
niej4cych braków w zakesie i¡fiastrukfury technicznej,

9) zapewnienie ocfuony cieków (utrz¡manie cieków jako otwa¡tych, odsuniqcie budynkéw,
pozostawienie pasów zieleni wzdtu2 cieków), ze szczegóktym uwzglpdnieniem miejsc
oznaczonych na rysunku Studium,

10) w szczegolowszych opracowaniach oraz decJzjach planistycanych -
a) uwzglQdnienie nieprzekaczalnych granic terenótv paemaczanych pod zabudowq,

oznaczonych na rysunku studium,
b) zapewnienie ocbrony cieków (utrz¡manie cieków jako otwartycb, odsunigoie budltr-

ków, pozostawienie pasów ziel€ni wzdluz cieków).
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10.

. J.lobsTry, oznaczone na rysunku studium slmtrolem MZ, ¡relni4 funkcje mieszka_
nrowe r gospodarcze zwiqzane z rohictwem, z udzialem towaxzyszqcej ñmkcji uslugowej,
ryeuci4zliwej dzialalnoéci gospodarczej i obstugi turystyki, w tym:

.l) obszary MZ I -, obejmuje glówne zespoly zabudowy zagrodowej, mieszkadowej i
, ustugowet (w skefacb A. B i C)

2\ o!217v Mz z - obejmujq uzupebdaj4ce zespoly zabudowy zagrodowej (istniej4ce przy-
s¡olkr wrejskie w strelách Di i D2j

2. Polityka przestzenna na obszaracl¡ o których morra w ust. 1, polega na
porz4dkowaniu, modemizowaniu i uzupelnianiu zagos¡rodarowania, a takze wyposazeniá tych
obszarów w niezbgdne urz4dzenia towarz]szece (komunikacja, infiast¡ultu¡a techniczna,
zleleú), w t .rn:

1) na obszarach MZ1 - w zakesie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz uslug pod--- stawowych, z uzupelnianiem w,?osazenía w infrastrutrfw€ techniczr4 w pie¡wszej k;lej_
oosci.

2) na obszarach \M2 - gló\rde w zakesie zabudowy zagrodowej, z uzupelnimiem wlpo-
sazenia w infrastnrllurg tech¡iczn4 w drugiej kolejnosci.

3. OkeSla sip nastQpuj4ce kierunki zagospoda¡owania przestr¿e¡[ego obszarów MZl,
o których mowa w üst. I pL1 1:

l) oclrona historycznej strulcury przcstrzennej wraz z istniej4cgni obiektami stanowi4cymi
dobra kultury, a takze z zespolami zieleni, obejmuj4ca rewaloryzowanie historycarych ze-
spolów i obicktéw tradycyjnego budownictwa wiejskiego, z dostosowaniem standa¡dów
uzltkowych i wyposazenia tych obiektów do Espolczesnych pof¿eb,

2) korygowanie, przy remontach modemizacyjnych - formy architeldonicznej obiektów
trwalych, dysharmonijrych w stosunku do otoczenia, poplawa ich detalu i kolorystyki, z
zachowaniem zasad okeÉlonych w pkt 4 lit. d,e,f,

3) eliminowanie w obiektach istniej4cych, firnkcji kolidujqcych z fiurkcjami obszaru i adap-
lowanie tych obieków na cele z nimi niesprzeczre.'

..4) ¡lprowadzanie na wolnych terenach nowej zabudo*y, z zachowaniem nastppujqcych zasad
-.'i standa¡dów:

a) przeznaczenia terenu do zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej, z dopusz-
' czeüem nieuci4zliwej üialalnoSci gospodarczej - pr¿y preferencjach sltuowania

mozli\¡r'ie w ceritrum ukladu (wg wskazaí rysunku studíum), urz4dzeí uslugowych i za-
budowy mieszkaniowej nie zü4zanej z rolnictwem,

b) stosowania intensfanosci zabudowy (¡ozumia¡ej jako stosunek powiezchni calkowitej
budynków do powierzchni obsza¡u zain¡restowania), níe przekaczaj4cej wielkoéci 0,35
- jako makslmalnej, przy -wielkoÉci nowych dzialek zabudowy mieszkaaiowej *y-
nosz4cej co najmniej 600 m2, a zagordowych , 1000 m2.

c) stosowania niewielkich gabarytów zabudowy i preferowania zasady ksaahowania bryl
bud),r .ów w ukladzie horyzontalnlm, przy prefe¡owan¡-rn prostok4tnlan úucie budyn-
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ków; nie przekaczania wysokosci 1,5 kondygnacji naziemnych w bud¡,nkach mieszkal-
nych i 3 w bud¡'nkach üzltecznosci publicznej

d) preferowania form a¡chit€ktury tradyc¡.jnej i t¡adycyj[ych materialów wykoúczenio-
wych (t1nki w jasnych banrach, wykladziny drewniane, ceramiczne itp.), stosowania
dachów dwu- lub cáerospadowych o k4cie nachylenia 37-450, z okapamr wzüa2
dhlszej elewacji wypuszczonlmi poza Sciany szczriowe, lukamy wyprowadzane z
polaci dachowych w odlegloSci co najmniej 1,5 m od kaw€dzi rycir polaci, krycie da_
chów w barwach ciemaych, o drobnej fakturze, w Écianach szczt tówych stosowa¡rie ho_
ryzontahych podziatów na tinii okaElw,

e) w. ksztaftowaniu fo¡m budl,¡rków u.:itecanoéci publicanej _ szczególnie sta¡a¡ne roz_
wi4zania architelfoniczre, z zaleaeni€m stosowania tradycyjnych form wystroju, detalu
i kolorystyki.

5) llprowadzanie i ut zlm)'\a?nie zieleni publicznej, zwlaszcza w otoczeniu urz4dzei
uslugowych,

6) utrzlmanie i wprowadzaaie zieleni w otoczeniu zabudowy, z udÁalem zadrzewiei i za_
kzewieá o¡az \rprowadzanie zieleni oslonowej przy obiektach dysharmonijnych w stosun_
ku do otoczenia,

7) zapewnienie dostppnoÉci komunikacyjnej urz4dzei i obiektów w pierwszej kolejnoSci, w
Bm:
a) modemizacja dróg i ulic (w t]'rn poszerzenia jezdni, wyznaczenie pasów dla ¡ower4/_

stów, ur"z4dzenie chodaików z przystosowaniem do potrzeb niepelnosprawnych w obrg_
bie terenów zabudowanych, urzqdzenie zieleni),

b) urz4dzenie ci4gów pieszych i rowerowych na wyznaczonych trasach,
c) pojazdy zwiry.ane z uzltkowaniem poszczegóhrych dáalek powinny mieé zapewnione

miejsca parkowania bqd¿ garazowania w obrpbie tych dzialek,
8) zapewnienie wlaiciwych standardów wyposazenia w infiastn¡Ltu¡Q technicar4 z systemów

gmi¡¡ych, ze szczególn¡'rn uwzglqdnieniem odprowadzania i oczyszczania écieków; uzu_
pelnianie istniej4cych braków w t)'rn zakesie.

9) w szczególowszych opracowaniach otaz decyzjach planistycznych nalezy:
a) uwzglQdniaé nieprzekraczalne graníce terenów przeznaczanych pod zabudowg, ozn-

czone na rysunku studium,
b) zapewniaó ochonp cieków (utzymanie ciekówjako otwafrych, odsuniQcie budynków,

pozostawienie pasów zieleni.wzdluz cieków).

4. Okeéla síq nastgpuj4ce kierudri zagospodarowania przestrzenne go obszarów Nl:L2,
o których mowa w ust. 1 plft 2:

1) jak w ust. 3 pl1 1, 2 i 3,

2) wprowadzanie na wolnych terenach nowej zabudowy, z zachowaniem nastgpujecych zasad
islandardów:

i.a)iqzez\acze e te¡enu do zabudowy zag¡odowej i mieszkaniowej, z dopuszczeniem za-' budowy uslugowej i nieuciqzliwej dzialalnoéci gospodarczej,
b) jak w ust. 3 pkt 4 lit. b, c, d, e,

3 ) j a k w u s t . 3 p k t 5 i 6 ,
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4) zapewnienie dostQpnoóai komunikacyjnej wz4daí. i obiektóq modemizacja ulic
(poszerzenia jezdni, ürz4dzenie chodnikórÁ7)t pojazdy zvtrqzane z u4,tkowaniem poszcze_
gól¡ych dzialek powirmy mieé zapewnione miejsca parkowania b4dí garazowaniJ w obrg_
bie rych dzialek,

5) jak wust. 3 pkt 8 i 9.

r 11. l

. .1.) Obszary tlP - pehri4 funkcje ustugow{ w t ,rn glównie w zakesie uslug publicz_
nych. 

-

. 2:. Politlka.Vzgstrze¡¡a na obsza¡ach, o Ltórych mowa w ust.. 1, porega na urrz¡,rny-
waniu 

-modemizacji 
i rozwijaniu dzialalnoéci uslugowej oraz na r4,Trosa2aniu tych obszaréw

w niezbqdne wz4dzenia towar¿ysz4ce (komunikaaja, infrasauktwa technicana. zielei towa-
.zysz{ca, ozdobna i w}?ocz}Tkowa).

.J. UkJesla stg nastgpuj4ce kierunki zagospodarowania przestrzennego obszarów Up;

.,1) nodemizacja i rozbudowa urz4dzeú zgodlych z funkcj4 obszaru,
1.2) wprowadzanie, na wolnych terenach nowej zabudowy i urzqdzeú uslugowych,

3) stosowanie niewielkich gaba¡J4éw obiektów budowlanych, ksztaftowanie
w ukladzie horyzontalnym,

bryl budynków

4) utr4,rnanie i wprowadzanie zieleni w otoczeniu obiektów uslugowych, o charakterze

, 
ozdobnlm i w)?oczynkow],m,

, 5),z¿pewnienie obslugi komunikacinej urz4dzeú uslugowych; na dzialkach usfugowych na-'-- lezy zapewnié mo2liwoóé obsfugi gospodarczej oraz nieztrqdne miejsca poslojowe dla ko-
rzystaj4cych z usfug, stosownie do ich chaÉkteru,

6) uzupelnianie istniejAcych brakéw w zakesie wyposaZenia w infrastrukturQ t€chdczn4
dzialek i obieltów istníej4cych, ze szczególnym urzglpdnieniem odprowadzania i oczysz-
czania Scieków; rryprzedzaj4ce w)?osazaide w inlrastrukurq technic2Í4 w rym w r¡rza-
dzenia odprowadzania i oczyszczania écieków nowych dzialek przeznaczanych pod
urz4dzenia usfugowe stanowi warunek uruahomienia danej dzialalnoéci,

1. Obszary US obejmuj4 tereny istniejqcych, urz4dzonych i nieurz4dzonych wi€jskiah
boisk sponowych.

2:)Poliryka p¡zest¡zenna na obszarach, o lfórych mowa w ust. 1, polega na ich utrzy:
maniüilrzystosowaniu do pelnienia funkcj i sportowych.

t 5



t
t
t
t
I
I
I
l
! J

¡

.- 3. Ok¡€éla. siQ ¡astepuj4c€ kian¡Íki zagospod¿rolvalia przestrzeffiego obszarów US:
i.1) modemizaaja i ¡ozbudowa oraz tworzenie nowych urz4dzeá i ot iektéw sportowyc[ z wy_kluczeniem zabudowy mleszkaniowej,

2) tt::o]vaol" wyl4cznie malych gaba¡ytow zabu¡lowy, ksztaltowade bryl obiellów w
ukladzie horyzolltalrllm, prcferowane stosowanie tradycljaych form a¡chitérturv.

3) wyposazenie zespolów w zieleú towarzysz4ca
4) wyposazenie zespolów w niezbgdne uz4dzenia z zakesu koñiunikacji, w tym pa*ingl,

oraz w i¡frastrukture technjcznl

. 
l. Obszary UW stanowia potencjalne terery r{z4dzeá wypocz}Tkowych, w tyrn wy-

róznia siQ:
1) obszar UW1 - w obrQbi€ starego koryta (sta¡orzecza) Sanu.
2) obszar LtW2 - zr.r i4zany 7 ./espolem urzqdzeñ osrodka przyb¡ lów rn grninie Gorzyce.
3) obszar UW 3 - projektorvany oérodek w rejonie wsi Skowierzym
4) obszar UW4 i UW5 - planowane oirodki rekeacyjne zwr¿ane z proponowanymi zbiomi-

kami retencyjnlmi w obrQbie stre& 84, w poludniowej czpéci gminy. 
-

2. Polityka p¡zestr¿e¡na na otrszarach t_IW - urz4dzeó turysryczl|o wlpoc4nkowych,
polega naroz\,vijaniu bazy obslugowej wlpoczynku w zakesie zgodnlm z piedyspozycjatni
poszczegélnych obszarów:

3. Okreéla sig nástQpujqce kierunki zagospodarowania pr¿estrz,e¡nego zespolu
¡ekeacyjno turysryczriego - UWl, o Ltó4.m mc\\,a w ust. 1 pld 1, :
1) ochrona wartoéci pr4/¡odficzych terenu, w tlm w szczegélnoÉci zbiorowisk roslin_

noéci l4kowo pastwiskowej ze slawami oraz roslinnoéci lQgowej,

2) przystósowanie te¡enów na potrzeby rcheacji, z urz4dzeniem Écie2ek, miejso wypo_
cz¡ nlu. plazowania. gier i zabaw,

3) w)?osazenie zespolu w niezbgdne urz4dzenia obsfugi (mala gast¡onomia, przebie-
ralnie i szatnie, sanitariaty, WT,otyczalna i przechowalnia sprzQtu, dyzurk4 po-
mieszczenia gospodarcze ¡'tp.), przy zastosowaniu wyl4czrie maiych gaba4,tów za-
budowy, ksztahowaniu bryl obieltów w ukladzie horyzonta.lnlnn i preferowaniu tua-
dycy¡nych fomr architektury regionalnej,

4) wyposazenie zespolu w zieleú tow.arzysz4c4

5) r€aliz¿cja uwanmkowana *Wosazenia zespolu rv niezb€dne u.¿edzeda z zakesu
komulikacji, w tlm parkingi, oraz infrastn¡ku¡y technicanej, ze szczególn¡,rn
uwzglgdnieniem odprowadzania i oczyszczania écieków.

j
¡

¡

¡

I
t
I
¡

¡

I
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3. Ok_ edla sip nastgpuj4ce kierunki zagospodarowaaia przestrze¡nego zespolówrekeaciriych - UW2 i UW3, o których mowa w ust. I pkt2 i3:

l) gzystosowanie terenów na potr¿eby rekeacji; w pr4padku oórodka przybytów,
zgodnie z koncepcja jego rozwoju i zagospoda¡owania, 

- "

2) wyposazenie zespotéw w zieleá towarzysz4c4
J) realizacja uwarunkowana wyposa¿enia zespoléw w ¡iezbqdne urzqdzenia z zakresuKornutnlla:Jlt w tlm pa*ingi, oraz infraslruktuq, tecbnicznej, ze szaze}óIniyrf

uwzglQdnieniem qdgowadzania i oczyszczania ócielów

__,., .1:_9F"S]u"ie nastcpujqce kierunki zagospodarowania przestrzernego obszarów
UW4 i LW5- o hórych mowa r\ ust. I pkt 4:
1 ) utworzenie zbiomików retencyjnycho o maczeniu przeciwpowo üiow7,n, wraz z ze-

spolem urz4dzeú rekeacji i wypoczynku prz¡voanego, z w¡4osazerieí, *,""oon*"
uslugi gastronomiczne, sportowe i rozl,wkowe, pole namioto*e itp., r, rym
zwr4zanych ze spofarni wodnlmi, z wykluczeniem ábudory mieszkaliowe¡,

2) ppo.s*enie zespolów w niezbedñe u¡zqdzenia obst¡¡gi (mala gast¡onomiq prze_
bieralnie i.szatnie, sanitariaty, wypo¿yczal¡a i p.zechJwihia sirrgtrl dyzwta, po,
mieszczenia gospodarcze itp.), przy za-tosolvaniu uyiacznle natyct C:abarraar* ,a-
budoüy, tszta+touaniu bryl obiellów w ukladzie horyzontalnyn i preierowaniu tra_
dycyjnych form architeknry regionalnej,

3) u,yposazenie zespolów w zieleú towarzysz4c4

4) realizacja uwarunkowana w]'posa¿enia zespolów w deztrgdne uz4dzenia z zakresu
komuojkacji, w q'rn pa¡kingí, oraz in&astnrklury t€chnicznej, ze szczególnyrn
uwzglgdnieniem odFowadzania i oczyszczania Écieków.

5) üTposa¿enie terenu w niezbpdne ttz4dzenia z zakesu komBnikacji, w tyn odpo_
wiedniej iloSó miejsc parkowania oraz niezbqdna infrastrulcurg techniczr4

6) \alposazenie zespolu w zielei towarzysz4cq

7) zagospodarowade tarenu - na podstawie projektu obejmujAcego caloóó obszaru.

1 .¡ Obszary DG - petni4 ñrnkcje przemystowo skl¿dowe o¡az obsfugi technicznej grn!
ny, u¿4dzenia tlpu przemyslowo skladowego z ograniczeniem do drobnégo przemyslq za_
klady rzemieélnicze, urzqdzenja produkcyjne i ime - zwiqzane oraz nie zw.iqzane z rolnic_
fwem, wz4dzenra z zakresu obslugi komuoikacji i iüjfrast¡uktuly komunal¡ej_

2. Po1i6'ka przestr¿enna na obszarach, o L1órych mowa w ust. . I , polega na:
l) utrzymaniu, modemizacji i rozwijaniu dzialalno(ci, o L1érej mowa w ust. l, pod warun_

kiem jej nieuci4zliwosci w stosud<r do otocz€nia (dla zabudowy w zespolach MN, MZ,
UP, US i lIW oraz nie ¡nwoduj4cej degradacji tereréw rolnych i leSnych oraz walorów
krajobrazowych terenu),

14.

1 7
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2) wyposa2aniu tych obszarów w niezbpdne urz4dzenia towarzysz4ce (komunikacja, infia-
struktufa techriczna, zieleú izolac¡na), jako podstawowego ua¡u¡ku utrzFnania i rozwi-
jania dzialalnosci gospoda¡azej.

3. Okeéla sip nastqpuj4ce kienmki zagospodarowada pEeshzennego obszarów DG:
l) modemizacja i ¡ozbudowa urz4dzei zgodnych z funkcj4 obszaru,
2) wprowadzanie, na wolnych ts¡cnach notvej zabudowy i urz4dzeú dzialalnoÉci gospodar-

cze) oraz technicznej obslugi gminy, pod warudciem stosowania technologii nie powo_
duj4cych ucia2liwoéci w stosu¡ku do otoczenia.

3) stosowanie niewielkich gabarytów obiektów budowlanyclL ksztaltowanie bryl budloków
w ukladzie horyzontalnyq

4) utlzf!]1anie i wprowadzanie zieleni w otoczeniu zabudowy, utwoüenie pasów zieleni izo_
lacyjnej z uüialem zad¡zewiei i zakzewieú , zwlaszcza wzdfuz granic poszczególnych ob-
szaróq s4siaduj4cych z zespolami zabudowy mieszkaniowej,

5) zapeu,rLienie obslugi komunikacfnej tereoów i urzqdzeú te¡hniczny ch; pojazúy ztlrl1lzane z
prowadzeoiem dzialalnoéci gospodarczej powinny mieó zapewnione miéjsca parkowania
bqd¿ gara¿owaflia w obrQbie dzialek poszczególnych uzl,tkowników,

6) uzupelnianie istniej4cych braków w zakresie wlpos¿enia w ir¡fiastui.¡Ltr¡rQ tech¡iczn4
dzi,lek i obieLlów istniej4cych, ze szczególny,rn uwzglpdnieniem odprowadzania i oczysz_
czania Écieków; wlprzedzaj4ce \\r]?osazanie w i¡frastrukh.ue tecbdczna. w q¡nr w
r¡rz4dzenia odproúEdzania i oezyszcza\ja éciekéw nowych dzialek przeaaczanych pod
dzialalnoíó gospodarczq stanowi 11"runek uruchomienia danej dzialalnoéci.

l ¡ .

L Obszary CM - stanowi4 obszary istniejqcych cmenta.¿J, o zró2nicowanych wa_
runlach ich rozbudowy.

2. Okreila siq nastppuj4ce kierunki rozwoju urz4dzen, o których mqwa w ust. l:
1) utrzlmanie istniej4cych cmentar¿y gzebalnych,
2) utrzlma¡ie w otoczeniu istniej4cych cmet\tarzy gzebáhych terenórv rvolnych od zabudo-

wy, o powlerzchni umozli\üajqcej w przyszloÉci powigkszenie tych cmentar4r, przy za_
pewnieniu im üiezbednych sÍefochronnych, w tlnl w szczegól¡loÉci:
a) rozbudowy cmentarza w Tu¡bi w kie¡unku zachodnim i pólnocnr.¡n.
bt rozbudowl cmentaea \\ Pilchoüe w kiennl-u wschodnim.
c) rozbudowy cmenta:|zaw Zaleszaraahw kierunku zachodnim,
d) ¡ozbudowy cmentarza w Zbydniowie w kie¡uku wschodnim i poludniowo wschod-

nim.
3) w syfuacji braku mozliwoici rozbudowy istniejecego cmentarza w Kotowej Woli, podjq-

cte opracowania ekpertyzy hyüogeologicznej, w celu sprawdzenia mozliwoÉci üs],tu-
owana nowego cmentarza.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
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16.

. 1. Obszary IT - s4 tere¡ami róZnego t'?\t vtz4dzaf\ zwí4zarryoh z inftastmllure tech_mc2n4

_. 2. Okreila siq nastqpuj4ce kierunki rozwoju urz4dzen, o Ltórych mowa wust. l:
1) uy?rynie i w - miarq potrzeby , rozbudowa istrúejacych urradreti iJastn ftury t""ir_

lrlczoej?
2) ut¡zlmanie istniejecych urz4dzeú specjal¡ych.

17.

' 
, ,. - _.rLt 

Obszary LT s4 zwinzane z istniej4c¡,rn lotniskieÍl spo¡towyl:, w gm:
l) LT1 - obszar uzadzeú lotniska
2) LT2 - obszar ptlty lotniska,
3) LT3 - obsza¡ strefy izolacÍnej (ochro¡nej) lotniska.

, 2. Olr¡eSla_ siE nastepuj4ce kieru¡ki zagospodarowania obszarów LTI i LT2, o któ_
rych mowa w ust. l pkt 1i2:
l) ütrzynuje siA isrniej4cq p$49 lotniska, z mozliwoÉci4jej przebudowy i modemüacji,'.]) dppuszcza sig mo¿liwosó rczbudoray urzadzeri totnlsta (iectnicznych, administracyjnych'- lewentualnej bazy hotelowej).

, , . ?. .O*reéla si€ nast€puj4ce kierunki zagospoda¡owania obszaru LT3, o k1ór5¡m mowa
I w ust. 1 Dkt 3:

l) 
,.ttt-rymoj" siQ strefQ- izolacyjn4 (ochrorn{ lotniska, z zagospodarcwaniem aelem4 niskA

_,. -T 
"yo"y 

zabudowy kubatu¡owej, z wyj4tkiem ewentualnych urz4dzel zwi4zalych z-- 
rozbudowa lotniska

1 9



Rozdzial IV

Kierunki zagospodarowania przestrzennego
w podstawowych obszarach funkcj onalnych

- terenów otwartych
z uwzgltdnieniem ochrony irodowiska przyrodniczego,

kulturowego i krajobrazu

18.

1. Obszary oznaczone na rysunku Studium symbolem LD obejmuj4 tereny lasów i za-
üzeüe4 stanowiqce istot¡re elementy systemu pr4rodniczego gminy.

2- Okreéla sip nastppuj4ce kierunki zagospodarowar¡ia pÉestrze¡nego obszarów, o 11ó-
rych mowa w ust. 1:

1) ochronie podlegajq przyrodnicze i krajob.azowe warfo3ci tych te.enólv; istdej4ce lasy po-
winny byó traktowane jako lasy ochronne: wodo- i glebochroone,

2) naleZy uregulowaó granicq rolno leÉn4 w prowadzeniu gospodarki ieénej powinno sig za-
chowaó nastgpuj4ce zasady:
a) racjonalne pozyskiwanie drewna i odnawianie drzewostanów,
b) przebudowa drzewostalów o skladzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem,

3) dopuszcza sig niezb qdne utz4dzenia z zaktesu gospodarki leénej i wodnej,

4) ut¡zrmuje sie istriiej4ce ciqgi infastruktury tecbnicznej, z dopuszczeniem ioh uzupelnienia
(nowe linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjng gazoci4gi, przebiegi przewodów wo-
doci4gowych, kanalizacyjnych itp.), vr]'lqcznie w przypadkach niemozroéci ominiecia tere-
nów leónych.

5) ewentualne trasy turystyczne, piesze i ¡owerowe nalezy prowadzió na obrze2ach lasów, iub
z wyko¡zystaniem istniej4cych dróg leénych.

19.

l Obszary oznaczone na rysu¡l(u Studium symbol€m LP obejmuj4 te.eny lqkowo pa-
stwiskowe, stanowiece istotíe elementy systemu przyrodniozego gminy,

2 Okreila siQ nastepuj4ce kierunki zagospodarowania p¡zestzennego obszarów LP:
1) ochronie podlegajq przyrodnicze i krajobmzowe tych terenóq w tym st¡uktura zieleni wy-

sokiej, Éredniej i niskej, cieków i ich otoczenia, jako tereoów tworzqcych system wezlów i
ko¡,'tarzy ekologicznych,

2) wskazuje sig celowoÉó wprowadzania nowych zalesiei, zadrzewiei i zakrzewiet w tym w
szczególnoúci w otoczeniu cieków,jako ich biologicznej obudowy,

20
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3) tereny zieleni niskiej mog4 byó u/ykorzysta¡e jako uzfki áelone, do celów gospodarki
hodowlanej (laki, pastwiska),

4) w uzasadnionych pr4padkacl¡ pod warunkiem nie nan¡szada korytarzy ekologicznyc\
dopuszcza sip:
a) úrz4dzenla dzialalnoSci gospodarczej zwi4zanej z rolnictweÍ\ zwlaszcza z gospodark4

hodowlan4 w tlan w szczegól¡oSci - wymagaj4cej zachowania okeélonych odlegloóci
od zabudowy mieszkaniowej i usfugowej,

b) utz4dzena zwlqzane z gospodark4 le3n4 i wodnq
c) ruch turystyczny, po wyznaczonych ScieZkach,

5) w ist¡iejacej zabudowie mieszkaniowej i gospodarczej - dopuszcza sie remonty modemiza-
cjg, przebudowg i rozbudowp oraz uzupehrianie wyposa¿e¡ria w zakesie infiastruktury
tech¡iczlej, z ewentualn]¡ni lokalnymi rozwiqzaaiarni w zakesie zaopatrzenia w wodg,
odprowadzaaia i oczyszczanta ócieków oraz ogrzewania (z zaleceniem przechodzenia na
nieuci4zliwe dla é¡odowiska media grzewcze); zakazuje sig sltuowania zabudowy na no-
wYch terenaclr

6)

7) rontq vz4dzeÁ nti4zanych z turystyk4 i wypoczynkienl a takze nezbgdnych utzqdzei z
zakresu gospodarki leÉnej, wodnej i rolniczej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej,
warunkuje sig spelnieniem wymaga¡i w zakresie ochrony órodoüska przytodniczego i ka-
Jobrazu, zróznicowanych w zaleárosci od polozenia i cech poszczególnych fiagmentórv te.
renu_

20.

1. Obszary RP pelni4 funkcje rolnicze , w tym:
1) obszary RPw - stanowia uzltki rohe o wysokiej wartosci (z przewagq g¡untów rolnych

klas¡ III),
2) obsza¡y RPs - stanowi4 u44ki ¡olne o óredniej wartoóci (z przewag4 g¡untór¡7 rolnych klasy

IV),
3) obszary RPn - stanowiq uz)'tki rolne o najni2szej warto6ci (z przewagq gruntów klas V i

VD,

2 OkeÉia sig nastgpuj4ce kierunki zagospodarowada p¡zest¡zennego obszarów Rpw i
RPs, o których mowa w ust. 1pkt1i2:

1) wzmo2onej ockonie podiegaj4 rolnioza przest¡zei produkcyjna oraz przyrodnicze, kultu-
rowe i krajobrazowe wa.toéci teaenu,

2) wykorzysta¡ie terenu na cele produkcji rolnczej ze zniacz4cym udzialem gospodarki polo-
wei,

3) utrzy'rnanie istniejqcych przysiolków i zabudowy rozproszonej z dopuszczeniem icj uzupel-
niania zabudow4 zagrodow4 oraz oclrona zabudowy o warto6ciach kultu¡owych, przy za-
chowaniu zasady uzupelniada wyposaz enia istniejqcej zabudowy w zakresie i¡aashuktury

2T



techniczriej, z dopuszczeniem lokalnych rozwiq¡ai w zakresie zaopalrzeÍ\a w wodg, od-
prowadzaria i oczyszczania Écieków o¡az ogrzewania (z warunkiem przechodzeriia na nie-
uci4zliwe dla Srodowiska media grzewcze),

4) ut¡zymanie istdejAcych tras komunikacyjnych i ci4gów infrastruktury technicznej, z dopusz-
czeniem ich uzupehriei w niezbqdn¡nn zakresie (konieczne riowe powi4zania drogowe, tele-
komunikacyjnq niezbgdne przebiegi przewodów wodoci4gowych itp.),

3. Okeéla siQ nastgpuj4ce kierunki zagospoda¡owania pÉestrze¡nego obszarów RPn, o
ll1órych mowa w ust. 1 pkt 3:

1) ochronie podlegaj4 przl'rodnicze, kulturowe i krajob¡azowe wa¡toéci te¡enu,

2) dopuszcza sie moáiwoÁó ra;ykorzystania terenu na cele i¡ne, nü gospodarka polowa (urz4-
dzeria z.uia¿ar.e z produkcj4 roln4 gospodark4 komunaln4 i ime, wy¡ikajace z pofzeb
gmlny),

3 ) j a k w u s t . 2 p k t 3 i 4 .

4. Na obsza¡ach RPw, RPs, RPn wskazuje jako celowe wprowadzanie ¡o¡rych zalesier!
zadrzewieí i zakszewie4 szczególnie uZltków rolnych o najniZszej warfoéci, V i \¡I klasy bo-
nitacünei.

21.

1 . Obszary OD obejmuj4 tereny ogrodów dziaikowych; dzialania dotyczece tych te-
renów polegajq na ich utrzymaniu i odpowiednim zagospodarowaniu.

2. Ustala siQ flastepuj4ce kierunki zagospodarowania przest¡zennego obszarów OD, o
ldórych mowaw ust. l:

1) utrzlma¡ie istdej4cych zespolów og¡odów dzialkoüych, z mo2liwoéci4 ich poszerzetia
o¡M twoÉenia nowych (na obszarach RP i LP)

2) zagospodarowanie terenu stosownie do pelnionej furicji, z mozliwoóci4 budowy altar¡
wspólnych obiektów socjalnych i urzqdzeniem parkingów dla uz'4kownikórv, z wyklu-
czeniem zabudowy mieszkaniowej,

3) dopuszczenie wypos¿e¡ria terelu w urz4dzenia elektroene¡getyczne (oiwietlenie) oraz
wz4ózeria zaopalrzenia w wodp i odprowadzenie écieków.

1. Obszary DE - stanowi4 obszary istniejqcej i zakoúczonej, powierzchniowej eksplo-
atacji surowców mineralnych (gliny, piasek).

2. Okeéla siQ nastQpujqce kierunti zagospodarowania przestrzennego obszarów D[,
o lfórych mowa w ust. 1:

22
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! l) urzqdzenie otoczenia terenu eksploatacji, w sposób minimalizuj4cy jej uciqzliwoóó, w tym

J 
ujemny wpt¡r na wartoéci kajobrazowe terenu-

2) po zakoúczeniu eksploatacji te¡eny powi¡ry byó poddane rekultl,wacji, ú.ir. przez ioh
zalesienie i zadrzewienie.

23.

1. Dodatkowy symbol OK ozucza obszary, obiekly i zespoly objgte lub proponowa-
ne do objpcia ochronq wartoéci kulturowych; w szczególnosci w1rózrúa sig:
1) OK1 - obiekty i zespoly architetloniczr¡e objpte ockon4 konserwato¡sk4 (wpisane do reje-

stru zab)'tków),
2) OK2 - obiekty r zespoly a¡chitektoniczne wskazane do ockony,
3) OK3 - cmentarze objgte ochro¡4 koúse¡watorsk4 (wpisane do rejest.u zabfków),
4) OK4 - cmentarze wskazane do ochrony,
5) OK5 - stanowiska archeologiczne wskazane do ochrony.

2. Okeéla sip nastQpuj4ce zasady ochrony obiektów i zespolów OK., o lrtóryoh mowa
w u s t .  l p k t l - 5 ;

1) ochrona historycznej struktury przeslrzemej obiektów i zespolów zabytkowych wraz z
zieleni4 towarzysz4c4 obejmuj4ca ich konserwowanie i rewaloryzowanie, w tlan przepro-
wadzanie remontów modemizacyjnycl¡ z dostosowaniem standardów uz]'tkovrych oraz
wyposazenja tych obielrów do wspolczesnych potrzeb,

2) w przypadkach pelnienia funkcji powoduj4cych degradacjg zabltkowych obiektów i ze-
spolów - zmiana sposobu ich wykorzystani4

3) stosownie do obowi4zuj4cych przepisów, wszelkie dzialaflia odnosz4ce si9 do obszarów
OKl i OK3 podlegajq uzgodnieniu przez wlaéciwe organy ds. ochrony zab¡ków; dotycz4-
ce obsza¡ów OK2, OK4 i OK5 - po1'/i¡Íy byó opiniowane p¡zez ww. o¡gany.

24.

1. Dodatkoüy symbol OP oznacza obszary, obiekry i zespoly objgte lub p¡oponowane
do objgcia ochronq wa.toéci przyrodniczych, w szczególnoéci wy¡óznia siQ:
l) OP1 - pomniki przryrody,
z) OP2 obszar starorzecz¿ zeki Sanu, proponowany do objgcia ochron4

2. Zasady ochrony pomników przyrody s4 ustalone w aktach ustanawiaj4cych 1e.

3. Zasady uzltkowania i gospodarowania na obszarze OP2 powirury byó podporzad-
kowane ochronie tego tere¡ru p¡zed zabudowq i pazeksáalceniami powierzchni terenu; szcze-
golorvo zostanq ustalone w przepisach powoluj4cych obszar chroniony

1. Dodatkowy symbol OW oznacza obszary irrzqdzena zwiqzate z ówiczeniami
wojskowymi; utrzymuje sig istniej4ce zagospodarowanie terenu o¡az tzw. ,d¡ogQ czolgow4-'.
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Rozdzial V

Kierunki rozrvoju systemu komunikacji i infrastruldury lechnicznej
z uwzglgdnieniem ochrony wartoici írodowiska przyrodniczego

kultu¡owego i krajobrazu

26.

1. Polityka w zakesie komu¡Iikacji polega na tworzeniu wa¡u¡ków sprawnego, bez-
piecaego i ekonomicznego przetrieszczana osób, ladunków i wiadomoéci w powiqzaniach
zewngt.znych i wewngtrznych, pr4 przygint zasady róúnowaZenia ruchu samochodów, po-
jazdów komudkacji zbiorowej, rowerów i pieszych oraz d42eniu do minimalizacji uci4zliwoici
ruchu i urzqdzei komunikacyjnych w stosunku do órodowisk4 przy zachowaniu nastQpuj4cych
zasad:
1) racjonalizacji (w tym ograniczenia) potrzeb pod¡ózowania i transportu ladunków,
2) racjonalizacji (w tym ogariiczenia) u¿1'tkowa¡ia samochodu osobowego i ci€za¡owego,
3) proúowania bardziej energooszczgdnych i proekologicznych Érodków transportu,
4) popierania technologii - najlepszych i jednoczeénie dostepnych i odpowiednich do polskich

wa¡u¡ków.
5) maksymalizacji wykorzystania pojazdów.

2 Polityka. o której mowa \r ust.. I pou inna zapewnió:
1) mo2liwoéó dojazdu (dotarcia) w powiqzaniach zewrgtrzrych i wewrQtrznych,
2) pop¡awQ standa¡dów podró¿y (obnizenie czasu i poprawa warunków podrózy),
3) racjonalnoíó ponoszenia kosztów inwestycyjnych i €ksploatacyjnyclL
4) racjonalizacjg ruchliwoéci (ksztahowanie zachowaí komunikacyjnych mieszkaúców, od-

dáal1'wanie na wybór érodka lokornocji),
5) zlagoüenie nierównomiernoéci obslugi trarsportowej poszczególnych obszarów gminy,
6) dostqp do systeúu transpoÍowego osobom niepelnosprawnym.

3. Jako podslawp rozrviqzania komunikacyjnego przyjmuje sig istniej4cy, znodemtzo-
wany i uzupelniony uklad drogowy i kolejowy gminy, oznaczony ¡Ia rysunku Studium, przy
wspomaganiu go ukladem tras komunikacji rowerowej i pieszej, a w szczególnoíci;
1) w zakesie glównych powigai komunikacyjnych:

a) zachowanie rezerwy pod budowg drogi ekspresowej S-74, relacji Piotrków Trybunaiski -

Nisko, jako glównej trasy drogowej o zaaczeniu ponadlokalnym (krajouym),
b) ut.zymanie i mode¡nizacja istniej4cej drogi krajowej nr 77,
c) uirzymanie i modernizacja istniej4cej linii kolejowej relacji Sandomierz - Stalowa Wola -

P¡zewo¡sk,
2) w zakresie uzupelniaj4cych powiq¿aí komunikacyj¡ych:

a) utworzenie trasy drogowej klasy Z w poludniowej czqÉci gminy, z wykozystaniem od-
cinków istniej 4cych dróg,

b) utrzymanie, modemizacjQ i uzupelnienie istniej4cej sieci drogowej, obslugujqcej poszcze-
gólne wsie,

3) w zakesie komunikacji rowerowej, utworzenie dwóch glównych ciqgów rowerowo - pie-
szych w poludniowej ipolnocnej czgsci gminy.
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4. Realizacja poütyki, o której e¡ ust. 1 wymaga:

1) w celu uzyskania poprary dostgpnoéci komunikacyjoej guriny w powiq¡aniach zewnQt¡z-
nych
a) uzupelnienia sieci drogowej i modemizowania dróg krajowyc\ wojewódzkich i powia-

towych,
b) rozwijania polqczeí autobusowych o znaczeniu regionalnl'rn,
c) rozwijania pol4czeí autobusowo i rowerowo - kolejowych,
d) modemizowania linii i potqczeú kolejowych,

2) w celu uzyskania pop¡awy powiqzaú wewnQtrznych:
a) modernizowania dróg gmirnycll
b) rozwijania pol4czeú autobusowych i mikrobusowych o znaczedu lokalnyr4
c) rozwijania sieci dróg rowerowych i pieszyct¡

3) w celu poprawy komunikacji zbiorowej.
a) rozbudowy sieci komunikacji zbiorowej, autobusowo-mikrobusowej, w tym korekiy linii,

z zapewnieniem systemu lokalnego i regionalnego;
b) uzgadniana z zatzqdc4 drogs i z zanqdzajacyrn ruchem na drogach lokalizacji przystan-

ków komunikacji zbiorowej,
c) efektl'*'nego wykorzystywania Srodków i poprawy organizacji komunikacji zbiorowej,

ptzy przylgciu zasaóy przestzefrneJ i fuokcjonalnej integracji systemu tej komunikacji
(wyksztalcenie wgzlów przesiadkowyah, wspólne taryry, skoordynowane i dynamiczne
rozHady jazdy, hdtnvidualizacja transportu zbiorowego przez slosowanie pojazdów o
malej pojemnoéci i wprowadzerie ptzewozów komunikacj4 zbiorowq na zamówienie te-
Iefoniczne),

d) integracji ró2nych érodków komunikacji zbiorowej i ind¡rvidualnej (system ,,park & ri-
de", ,,bike & ride'),

4) w celu poprawy, uatrakcyjnienia i udost€pnienia turystycznego gminy
a) utrzymania i modemizacji istniej4cych tras pieszycl¡ z mo2üwoécie rrykorzystania ich dla

turystyki rowerowej ria odcinkach gdáe dopuszcza to uksztaltowa¡ie terenu
b) utworzenia ukladu turystycznych tras rowerowych,

5) w celu zminimalizowania uoiqliwoici ruchu i urz4dzei komunikaoyjnych w stosu¡L:u do
é¡odowiska:
a) zapewnienia wysokego udzialu ruchu niezmotoryzow.anego (¡owerowego i pieszego),
b) zapewnienia wysokego udlalu komunikacji zbiorowej w podró2ach,
c) promowania stosowania proekologicznego taboru komunikacji zbiorowej i innych po-

jazdów samochodo*ych, w 1ym sluzacych do przewozu ladunków; egzekwowanie norm
emisyjnych pojazdów,

6) w celu umo2liwienia dostQpu do $ystemu transportowego osobom niepelnosprarvnym:
a) eliminacji barier dostQpu rv u¡z4dzeniach dróg i ulic (wprowadzanie i stosowari€ obni¿o-

nych krawg2ników, pochylni itp.),
b) eliminacji barier dostgpu do tabo¡u komunikacji zbiorowej (stosowanie taboru nisko-

podiogowego, zapewnienie specjal¡ych rniejsc w pojazdaah itp.),
c) eliminacji barier dostQpu w urz4dzeniach budynkólv q2ytecznoéci publicznej.

5. Ustala siQ nastQpujece uzupelnienia sieci drogowej:

1) o drogg kajow4 ekspresow4 S 74 ¡elacji Piotrków Trybunalsk - Nisko, jako podstawo-
wego waria¡tu roz\{iqzania uldadu dróg o zraczeniu ponadlokalnym, z e\{entualnym wa-



rraítem rezygbili zbudo*y tej drogi i podniesieniem istniej4cej drogi kajowej nr 77 do

Hasy GP,

2) o now4 trasQ d.ogi klasy ,1" o kieruntrr wschód - zachód, przebiegajqc4 w poludniowej

ozQóci gnitry, utworzonq z wykorzystaniem istÍiej4cych &óg (powiatorych i gmirtnych)'

zmodernizowanych i uzupelnionych nouyni odci¡kami.

6. Ustala siQ nastepuj4ce zasady modemizacji sieci drogowej:

1) poszerzanie dróg stosownie do przyjqtej ich klasy technicznej (doprowadzenie ich przekoju

pop¡zecznego do wymaganych standa¡dów), z ewentua.lnym podniesieniem klasy technioz-
nej niektórych dróg; w przypadLu zmiany klasy drogi krajovr'ej r¡r 74 z G na GP, bqdzie sig
10 \r¡iTz^ó z'.
a) poszerzeniem drogi w liniach rozgraliczajqcych do min. 3 5 m,
b) lilo¡/idacjqbezpoérednich wjazdów bramowych i utwozeniem ukladu dróg o charakterze

lokalnyr4 obsluguj4cych tereny zabudoray, z ograniczonq liczb4 wl4czeí do drogi GP'

2) modemizacja naüerzchni,
3) wyposazeÍie czQéci dróg gminnych w nawierzchnig bitumicznq (wg wskazan rysunku Stu-

dium),
4) budowa poboczy,
5) budowa zatok przystankowyct!
6) budowa chodników w obrgbie terenów zabudowanych,
7) budowa Scie2ek rowerowych,
8) budowa parkirgów i zatok parkingowych,
9) budowa urz4dzeá odwadniajqcycl¡
1 0) modemizacja skrzyzowaq
1 1) poprawa oznakowani4
12) w przypadku przebudowy drogi krajowej n¡ 77 do parametrów jednojezdniowej drogi kla-

sy GP zaleca sig wprowadzenie zakazu nowych wjazdów bramowych do istniejqcej drogi

1. Rozwój systemu zaopatrzenia w wodQ gminy Zaleszany poünie¡ zapewriió wszyst-

kim mieszkaúcom gminy i pozostalym odbio¡com ruezawodne dostawy wody, o wyrnaganej

iloéci i dobrej jakoéci.

2. Realizaoja zasady, o ldó¡ej mowa w ust. 1 wymaga:

1) sukcesl'wnej ¡ozbudowy, uzupelniania, modemizacji i utrzymywania w dobrym stanie ist-

niej4cej sieci i urz4dzei wodoci4gowych, w tym:
a) ujgó i stacji uzdatniania wody w Dzierdziówcg z sieci4 \todociQgow4 zaopatrul4cq

wsie: Majdaa Zbydniowski i Wólke Turebska
b) ujaó i stacji uzdatniania wody w Kotowej Woli, z sieciq wodociqgow4 zaopatrujqo4 po-

zostale wsie €fniny: Zaleszany, Agatówkg, Kqpie Z4leszanskg Kotow4 WolQ, Motycze

Szlacheckig Obojng, Pilchów, Skowierzyn, Turbig i Zbydniów,

2) zapewnienia niezbgdnej ochrony ujgó wody.
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3. System wodociqgowy powinie4 zapewnió zaopatrzer\re gminy w wodQ do celów
pzeciwpoZa¡owych.

2&

1. Polityka przestrzema w zakesie odp¡owadzania i oczyszazaria Scieków w gminie
Zaleszary poi.rma zapewnió mozliwie szybkie zlikwidowanie istniej4cych dysproporcji w za-
kresie wyposazenia w kanalizacjg w stosunku do zaopatrywania w wodQ - poprzez wyposaze-
nie istniej4cych i wyznaczonych obszarów rozwoju funkcji osadniczrych (terenów mieszkanio-
'!'rycl\ uslug i tereriów dzialalnoÉci gospodarczej) w systemy kanalizacji sanitariej, z odprowa-
dzeniem écieków do wysokoefekry+'nych oczyszczalú, zgodne z opracowan4 koncepcj4

2. Rednacja zuady, o ldó¡ej mowa w ust. I ralmaga:
1) budowy centra.hej oczyszczalni Sciekót{ w Kgpiu Zaleszanskim, z niezbQdne st¡efq

ochronn4 przy zapeu'nieniu nastgpuj4cych warunków:
a) zapewnienia wysokiego efektu oazyszozatia écieków, w zakrcsie zatieczlszczeÁ oÍ-

gardcznych i zwiqzków biogernyct¡
b) spehianie norm dotycz4cych wa¡unków, jakim powinny odpowiadaó Scieki wprowa-

dza¡e do r¡ód lub do zierni, zgodnie z obowi4zuj4c¡'rni przepisarni,
c) stosowade úorvoczesnych rozwiqzaú technologicznych i konstmkcyjnych zapewniaj{-

cych minimaln4 uci4zliwoéó oczyszczalni dla otoczenia i du2q niezawodtoóó eksplo-
atacyjnq

d) zapewnienie mo2liwoéci etapowania realizacji inwestycji w miarQ potrzeb i mozliwoéci
! "¿ ' ¡ : uw lLx  ¡ í r , u r l ,

e) wyposazenia oczyszczahr, w stacjQ zlewn4 w celu umozliwienia przyjmowania i
oczyszczani ócieków z terenów nie objQtych sieci4 kanalizacyjn4 (trwale lub czasowo),

0 zakazu sltuowania w strefie ochronnej zabudory przezaaazoÍej na staly pob¡ ludzi,
g) w celu zminimalizowania nieko¡zystnego wp$wu oczyszczahi na irodowisko, zago-

spoda¡owanie te¡enu oczyszczalni i strei' och¡omej áelenia z udzialem d¡zew i krze-
wów, w tym z zastosowaniem gafunków iglastych.

2) br¡dowy systemu kanalizacji zbiorowej kanalizacji sanitamej (gralvitacyjnej lub mieszanej -
grawitacyjno ciénieniowej) obejmuj4cej tereny sl':upionych zespolów zabudowy mieszka-
niowej, uslugowej i terenów dzialalnoici gospoda¡czej we wszystkich wsiach gminy reali-
zacja ww. systemu úo2e odb)'waó siQ etapami.

3. Do czasu pelnej ¡ealizacji systemów, o których mowa w ust. 1 i 2, a takze w odnie-
sieniu do te¡erów istniej4cych przysiolków i rozproszonej zabudowy, które pozostan4 poza
zasiggiem systemów kanalizacyjnyc\ niezbedne jest pilne uporzqdkowanie gospodarki icie-
kowej w gminie poprzez ustalenie i egzekwowarie:
1) wymogu bezodplywowych zbiomików ¡a écieki, przy stosowaniu zasady biezqca kontroli

ich szczelnosci zbiomil.ów,
2) okresowego opró2niania ww. zbiomików, z w)'rvozem fekalii tabo¡em asenizacyjnym do

punktu zlewnego przy ocryszczalm w Kotowej Woli, lub - do czasu jej realizacji . do ist-
niej4cych oczyszczahi rv Stalow€j Woli i Sandomierzu,

3) na terenach nie objetych sieci4 kanizacyjn4 popierania budowy p¡zydomowych lub grupo-
wvch oczyszczalni écieków.
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4. W przpadku uruchomiania nowych, wigkszych terenów pod zabudowQ, w qm w
szczególnoéci zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej - MN, zabudowy usfugowej o¡az w
kazdyñ p¡zlpadku terenów dziatralnoéci gospodarczej, jako zasadg pzyjmuje sig wyprzedzaj4-
ce ich wwosaZanie w kanalizacjp sanitamq jednoczeénie z wlposazeniem iah w sieó wodoci4-
gowa.

1. Polityka ptzeslúzer,nz w zak¡esie zaopatrze[Ta g\niny ZaJeszaÍy w energiQ elek-
tryczn4 poürma zapeu'niaó:
1) zaspokojenie obecnych i ptzyszlycl pot¡zeb - wynikajqcych z ¡zecz]-wistego rozrvoju

p¡zest¡zen¡ego grniny i jej akt¡rnoóci gospodarczej - na niezawod¡e dostaüy mocy i
energii elektrycznej o obowi4zujqcych standardach,

2) minimalizacjq kosztów ponoszonych przez gminp na oówietlenie miejsc publicznych, ulic,
placów i dróg znajdujqcych sig na terenie gminy,

3) ograniczenie niekorzystnego oddzia\rvania elektroenergetycznych linii napowietrznych na
krajobraz i walory przyrodnicze gminy,

4) stworzeÍie warunków do realizacji przedsipwzigé o znaczeniu ponadlokalnlm w zak¡esie
eleld¡oe¡re¡getyki.

2.Utrzyruje siQ dotychczasowe zdsaü zaopatrzerila w energig elektryczn4 obszarów
gminy, polegaj4ce ¡a dostawach energii sieciq rozdzielczq Sredniego napiQcia ze stacji eleldro-
energetycznej 110 kV/SN GPZ Stalowa Wola Posa¡ie o¡az z rozdÁe1¡\ sieciowej RS Stalowa
Wola Rozwadów.

3. Realizacja zasad, wymienionych w ust. 1, uymaga nastgpuj4cych dzialan.

l) ze strony wladz gminy, polegaj4cych na:
a) szybkim przekazie informacji do przedsigbiorstwa sieciowego o wiekszych zamierze-

niach inwestycyjnych na terenie gmiúy, które mog4 rpiynqó ta zwipkszorl'e zapotrze-
bowanie na moc i energig elektryczn4

b) ujgciu w planach miejscowyoh zasad two.zenja nowych ¡eze¡w terenu na niezbQdne in-
uestycje z zakr esu in-&asrruklury elelfl r o en ergetyczriej.

c) utrzymaniu istniej4cych st.ef teohnicznych elekt.oenergetycznych linii napowietrz¡ych,
pop¡zez pozostawienie wolnego od zabudowy pasa terenu o sze¡okoéci:

100 m - wzdfuz linii 220 kV (po 50 m z kazdej strony osi trasy linii),
50m wzdluZ li¡ii i 10 kV (po 25 m z kazdej strony osi trasy linii),

14 m - wzdtu2 iinii 15 kV (po 7 m z k¿dej strony osi trasy linü),
d) utrzymaniu dotychczaso\{ej rezerwy terenu, w postaci pasa terenu o szerokoÁci 50 m,

na obsza¡ze miejscowoíci Agató\'r'ka, dla planowanego naciQcia istniejqcej napo-
wietrznej linii 110 kV ¡elacji GPZ Stalowa Wola Posanie - GPZ Olendry i wlprowa-
dzenta z tego nacigcia linii dwutorowej 1 1 0 kV do stacji GPZ Stalowa Wola Rozwa-
dów - realizacja tej inwestycji popruwi warunki zasilania nie tylko gminy Zalespary ale
i gmin s4siaduj4cyc\

2) ze stroÍy przedsipbiorstwa sieciowego, dostarczaj4cego energig elektrycznq polegaj4cych
na:
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a)

b)

sukcesyvnej budowie nowych stacji traosforriato¡owych SN/0,4 kV, na terenach ob-
jQtych p¡ocesami inwestycyjny,rni i na których istniej4ca infrastruktura elellroenergetyki
okaze sig niewysta¡czajqoa,
uzupelnieniu i mode.nizacjl siect rozdzielczQ éredoiego napigcia, oraz sieci rozdzielczej
niskiego napipcia 0,4 kV wg planów rozwoju, oodemizacji i remontów p¡zedsiebior-
stwa sieciowego,
budowie linii elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napigcia w wykonariu kablo-
wym a stacji t¡ansfo.matorowo-rozdzielczych SN/0,4 kV w wersji wngtÍzowej na tere-
¡Iach o zwartej zabudowie lub o duZych walorach krajobmzoru"ycb,
budowie dwutorowej linii 110 kV na obsza¡ze miejscowo3ci Agatówka, od nacigcia li-
nii relacji GPZ Stalowa Wola Posanie - GPZ Olendry do GPZ Stalowa Wola Rozwa-
dów.

d)

30-

1- Polityka pzesüze¡na w zakesie zaopatrzena grity Zaleszany w gaz, powrnna za-
pervniaó ciqgloéo dostaw gazu w iloóciach odpoüadajqcych zapot¡zebowaniu wynikajacemu z
obecnych i przyszlych potrzeb.

2. Realizacja tej polityki rymaga:

1) utrz,1'rnania dotychczasowych zasad zaopatrzenia gminy w gaz ziemn¡ z przebiegajqcych
przez obszar gming gazoci4gów wysokiego ciSnienia: DN 500 CN 40 relacji Stalowa Wola
- Sardoúierz, DN 400 CN 40 relacji Stalowa Wola - Sandomierz, DN 250 CN 40 relacji
Stalowa Wola - Sandomie¡z i DN 80 CN 40 relacji Zbydniów - Jañnica, oraz z trzech sfa-
cji redukcyjno-pomiarowych f zlokalizowanych w miejscowoiciach: Turbi4 Zbydniów i
Kqpie Zaleszaiskie,

2) utr4nywwtia, modemizaoji i rozbudowy - stosownie do pot¡zeb - sieci gazowych we
wszystkich wsiach gminy; sieci gazowe powirury spelniaó waruriki tech¡iczne, zgodnie z
Rozporzqdzeoiem Minist¡a Przemysfu i Hardlu z dnia 14 listopada 1995 r. @2. U. Nr 139,
poz .686) ,

3) zaopat¡zenie wszystkich solectw w gminie w gaz zien¡ny powinno umozliwiaó mieszkaí-
com wykorzystanie go jako paliwa ekologicztego ia potrzeby Erze.¡raze.

31.

W zakresie cieplownictw4 przyjmuje siQ zasadQl

1) ut¡zymania i ¡ozwijania lokalnych systemóv/ cieplowniczyoh, zwlaszczd zaopaltujqcyah ze-
spoty uslugowe wsi-

2) preferowania urzqdzeó grzewczych w kotlowniach i ind¡vidualnych urz4dzeniach, na kotty
ogrzewane olejem opalowym b4dá energiq elektrycznq tworzenie zachet do stosowania pa-
liw czystych ekologicznie,
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3) fivorzenie zachQt do ocieplania istniej4cych budynków i propagowanie budowy energoosz-
czednvch domów.

32.

1 . Polityka przestrzenna w zakesie telekomunikacji powinna zapewniaó:

1) osi4gnigcie europejskich sta¡dardów dotyczecych:
a) liczby abonentów telefonii,
b) niezawodnoéci, jakoóci i prgdkoéci tralsmisji - w tym takze t¡ansmisji cyfowych,
o) czasu potrzebnego na przryl4czenie nowego abonenla do sieci telefo¡ii przewodowej,

2) pokrycie calego obszaru gminy zasipgiem wszystkich sieci telefonii komórkowyct¡

3) roz\,vinigcie slsremlr automató\4 publicznych na terenach wsi.

2. Rea.lizacja tej polityki ü]maga

1) ze st¡ony wladz gminy:
a) dopuszczenia do p¡owadzenia no*ych li¡ii telekomuoikacyjnych w obrqbie pasów dro-

gowych i na pozostalych terenach oraz '*yznaczanalokdizaqi na obielly inf¡astrukh¡-
ry telekomünikacji - wedlug uzasadniorych potrzeb ope¡ato¡ów,

b) zapobiegania kolizyjnym lokalizacjom nowych sieci i¡tastruktury sieci technicznej z
istriiei4c]'rni sieciami telekomunikacyjnymi, a w szczególnoóci z telekomunikacyjnymi
liniami éwiatlowodowymi o znaczeniu ponadlokah¡'rn, relacji: Rzeszów - Tamob¡zeg,
Stalowa Wola - Zaleszany - Sandomierz, Zaleszany - RadomyéI,

2) ze st¡ony operato¡ów systemów telekomudkacyjnych: kontynuacji p¡ocesów rozwojo-
wyah systemów przry zachowaniu dotychczasowej dynamiki, w tym w szczególnoSci:
a) ut¡zymywani4 modemizowania i rozbudow]-waúia istriiej4cych centrali telefonicznych,
b) utrzymlwania, modernizowania i rozbudowywania sieci telekomúnikacyjnych.

33.

1. Polityka przestrzenna w zakresie gospodarki odpadami powirura zapewnió stwoze-
nie ¡acjonalnego, efektywr¡ego ekologicznie i ekonomicznie systemu zabezpieczaj4cego p¡zed
degradacj4 érodowiska oraz pÍzeslrzegaíte zasaó ülrzyrrtania ozystosci i pozqdku na terenie
gminy zgodnie z uchwat4 Rady Gminy w Zal eszanach z dnta 20 marca I 998 i.

2. Nale2.y d4¿yó do stworzenia racjona.lnego, efektyrtnego ekologicznie i ekonomicz-
nie systemu gospodarki odpadari z bezpieoznym skladowiskiem odpadów i zgodnym z wy-
mogami ochrony Érodowiska ich unieszkodliwianiem.

3. Realizacja tej polityki wymaga:

l) objtcia zorganizowanym systemem odbioru odpadó* wszyslkich mieszkar¡cow-

2) ogratlczar\ra powstawania odpadów i rcal:r,acji zasady liloridaoji zaniec4yszozei u
"áódla", m.in. unikanie *ytwarzania odpadów, ¡ozwój technologii bezodpadowycl¡ elimi-
nowanie produkcji wyrobów trudnych do utyl¿acji,
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3) wpro¡{adzenia selelt¡'vmej zbió¡ki su¡owców wtórnyclr takioh jak szklo, makulatur4
metale, tworzywa sztuczng tekstylia,

4) *ydzielania w gospoda.stwach,domowyoh odpadów niebezpiecznych (zgodnie z Rozpo'
rz4dzentem Mnistra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leinic*a z drua 24
grudnia 1997 r. w sprawie klasJdtacji odpadów); dotyczy to m.in. silnie toksycznych érod-
ków ockony roólin i opakowaú po riicb przete.minowanych, riiewykorzysta[ych lub zu-

4,tych lakierów, farb, olejów, smarów, chemikaliów, klejów, baterii, akumulato¡ów olo-
wiowyclL czeéci samochodowyctL lamp rtQciowyctl lekarstw itp.,

5) prowadzenia okesowych akcji usuwania odpadów wielkogabarytowyclt,

6) likwidacji "dzikich" wyslpisk Émieci i wylewisk odpadów plynnych raraz z rekultl"wacjq
te¡enu o¡az stworzede mecha¡izmów nie dopuszczaj4cych do ich tworzeni4

7) do ozasu wybudowania zbiorowej kanalizaoji sanilarnej - gromadzenia Scieków w bezod-
pfrvowych zbiomikach i okesowego \a]'r¡r'ozenia écieków do wyznaczonych pu¡l.1ów
zlewnych i oczyszczalni écieków,

8) rozmieszczenia odpowiedniej iloóoi kontene¡ów na uyznaczonyoh miejscach publicznych i
utzymanie skutecznego sposobu ich opró2niania,

9) *ykorrystywania odpadów zielonych i irmych organicznych (kompostowanie),

1 0) pa.tycypacji w kosztaoh rozbudouy migdzygminnego skladowiska odpadów komunalnych,

1 1) edukacji ekologicznej spoleczeístwa,

12) pozyskania firm zbieraj4cych i przetwarzajqcych sutowce wtórne.

34-

Okreéla sig nastppuj4ce zasady ochrony przed skutkami powodzi i naglych wezbran
wód:

1) utworzenie kompleksowego programu ochrony przed powodzi4 oraz systemu monrtorowa'
nia zjauisk po*odziowlch.

2) utrzymywanie urz4dzeú hydrotech¡icznych rzek i potoków w dobrym stanie technicznym
oraz utwozenie nowych zabezpieczeá przeciwpowodziowyc\ m.in. p¡zy zastosowaniu
obudowy biologicznej cieków,

i) utrzymfvanie st.efy ochronnej walów o sze¡okoéci 50 m od stopy walów, z zakazert realr-
zacji obiektów budowlanych i urz4dzeó nie zwi4zanych z gospodark4 wodnq uzgadnianie z
administrato¡em zabezpieczeí powodáowych wszelkich dzialaó zwiqzanych z ¡ozbudow4 i
p¡zebudow4 istniejecych obieków w tej strefiq

1t *ybudowanie zbiomika lub dwóch zbiomików retencyjnych w pofudniowej ozqici gminy
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Okesla sig nastgpuj4ce zasady ocbrooy przeciwpoi¿rowE:
1) zapewnienie zl.opúze1'ia w wodg na cele przeoiwpo2arowe z sieci wodooiqgowych po-

szczególoych wsi,
2) zapewnienie w rozwiryamach szczngclowych - ¡noiüwoóci i warwków prowadzenia dzia-

laí ¡atowniczfcll w t m zapewnienia dróg i dojazdów pozarowycb stosownie do wymagaí
prz episów szczególnych.
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RozdziaM

Stralegiczne obszary rozwoju gniny Zaleszany; przedsipwziqcia pubüczne,
obszary objgte obowiqzkiem sporz4dzenia planu miejscowego, zasady gospo-
darki gruntami

36.

1- Okreila sig ¡lastQpuj4ce ,,obszary strategiczne", wlanag¿j4ce prowadzeria przez
gmi¡a akt)Trej strategii realizacyjnej, jako warunku osi4gnigcia celów rozwoju, o których jest
mowa w rozdz. II i spelnienia glórmego celu rozwoju gminy Zaleszany:
1) tereny w st¡efach Al, M i A3, polo2onych przy drodze lrajowej, w obrpbie których wystg-

puj4 glówne zgrupowania urz4dzeú usfugowych, których pnwidlowe zagospodarowaaie
ma islotne zraczenie dla grninyjako caloÉci,

2) tereny w strefie C, wskazane do s)¡tuowa¡ia zespolów zabudowy mieszkaniowej; rayjasnie-
nia wymaga ru sprawa uci4diwoSci akustycznej lor-niska.

2. Prowadzente przez gming aktyrvnej strategii realizacyjnej, o kórej mowa w odnie.
sieniu do obszaróq wl.rnienionych w ust- I, dotyczy zarówno przedsigwzigó zwiz¿anych z
realizacj4 celów publicznyc\ finarsowanych z budZetu gminy lub orgaoów rzqdowych i stero-
wanych przez grning, jak i realizacji przedsiqwzigó finansowanych ze Srodków wlasoych irmych
podmiotórv, koordynowanych przez grning; icb realtzacjaw znacznej czqéci przypadków mo2e
byó uwarunkowana podjgciem wspóhych dzialan inwestycyjnyct¡ a w nieltórych przypadkach
- scaleniem gruntów.

3. Realizacja zadaú na obszarach st¡ategicznych powinna mieó cha¡akte¡ dáalalnoóci
priorytetowej, prowadzonej w Urzgdzie Gminy na specjalnej Éciezce operacyjnej, \r celu ula-
twienia podejmowaoia decyzji dotycz4cych zagospoda¡owania tych obsza¡ów.

Usfala siQ nastQpujec4 üs1q przedsipwzigó, sfuzqcych realizacji celów publicznycll lo-
kalnych i ponadlokalnych:

1) budowg drogi ekspresowej,

2) mode¡nizacje istniej4cej drogi kajowej kat. G,

3) modernizacjg i budowg nowych odcinków drogi KZ w potudniowej czQéci gminy,

4) modernizacjq ukladu dróg lokalnych (KL) zapewniaj4cych powiqzania pomipdzy wsiami na
terenie gminy-

5) wybudowanie i odda¡ie do eksploataoji wysokoefektpvnej oczyszozalnt Soieków w miej-
scowoéci Kgpie Zaleszaáskie wraz z punktem zlewnym i systemem kanalizacji sanitamej -
etap I,

I
I
I
I
I
I
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6) sukcesywn4 realüacjg systemów kanalizadi sanitamej w pozostalych jednostkach osadni-
czych,

7) prowadzenie racjonalnej, efektywnej ekologicznie i ekonomicznie gospodarki odpadami z
bezpiecznym skladowa¡iem odpadów i zgodnsm z wymogami ochrony órodowiska ich
unieszkodliwianienr, a w szczególnoSci seleldyvn4 zbiórk surowców v/tómyct¡ wydziela-
nie odpadów niebezpiecznych oraz likwidacjp "dzikicn"' wysypisk ómieci i wylewisk odpa-
dów plrmych wraz z ¡ekult].wacj 4 terenu,

8) planow4 gospodarkQ remontowo-modernizacfn4 obiektów, urz4dzei i sieci zwiqzanych z
systemem zaopatzenia w wodg oraz rozbudowQ systemu na te¡enach rozwojovr'ych.

9) modemizacjg szkol, z przystosowaniem do pehienia funkcji zgodnych z wdra2ar4 reform4
systemu oswiaty,

I 0) ulzadzanie boisk spolowyc4

11) modernizacjg i uzupelnienia urz4dzeí
cyjnych w poludniowej czgÉci gminy,

12_) urzadzenie 1ub wspoludáal w urz4dzaniu oirodków wypoc4nkowych.

38.

1. Obowi4zek sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania ptzesttzennego
dotyczy
1) obszarów st¡ategicznych, o których mowa w akapicie 36, ze wzglgdu na istniejqce uwarun-

kowania; plany mogq obejmowaé caloóó lub wybrane czgici tych obszarów,
2) terenów przewid¡va.nych do realizacji zabudory mieszkaniowej i usfugowej w obrQbie strel

osadnictwa wiejskiego B, ze wzglQdu na istniej4ce uwarunkowania,
3) terenów zwi4za¡ych z inwestycjami publicznymi, o których morva w akapicie 3$ z uwag¡

na wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. o zagospodarowaniu p¡zestrzermym.

2. Sporz4dzanie planów miejscowych dla obszarów wymienio¡yoh ¡{ ust. 1 moze na-
stQpowaó sukces)'\anie, w miarQ pot¡zeb wyoikajqcych z iarierzei realizacyjnych.

39.

Ustala si9 nastQpujace zasady gospodarki gruntami na obszarze gminy:

1) tworzenie zasobów mienia komunal¡ego na cele mieszkaniowe, ustugowe i dzialalnoéci
gospodarozej,

2) tworzenie korzystnych warunków do inwestowania, w t],m w drodze wprowad2ania oke-
sowych ulg podatkowych dla inwestorów na obszarach wskazalych do dzialalno3ci gospo- .
darczej (DG) oraz na terenach urz4dzeá wypoczynkovyah (UW),

przeciwpowodzionyc\ budowa zbiorników ¡eten-

I
I
t
I
I

3+



3) w celu ulatwienia i przyspieszer;a redizacji zada.i na obsza¡ach strat€giczoyct! okeslenie
specjahych zasad podejmowania decyzji dofczqcych zagospodarowania tych obszarów (w
ftmach obowiazuj4cych przepisów),

4) promowanie akcji por¿4dkowania starN wlasnoÉci gruntów, zwlaszcza tra obvarach st¡ate-
grcanycll

5) prowadzenie akcji promocyjnej inwestowa¡ia na obszarze gminy w zakesie dzialalnoÉci
gospodarczej oraz uf zqdzei wpocz],¡¡kowych.


