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UCHWAŁA NR xLIIIl 420 l20l0
RADY GMINY W CZARNEJ

z dnia 27 maja 2010 r.

uchwalenia Miejscowego planu Zagospodarowania
w rejonie ,,Medynia Głogowska - Koścńł,r, polożonego

Medynia Głogowska w gminie Czarna - 1.

Działając na podstawie art. ]8 ust. 2 pk 5 i art. 40 ust. ] ustawy z dnia 8 mąrca]990 r' o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200] r. Nr ]42, poz' I59l, z późi. zm.) oraz art. 20ust' l ustmły z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu i zagospodaiowaniu przestrzennym(Dz'U'Nr 80, poz.717, zpóźn. zm'), po stwierdzeniu zg"odiości z rsir}'nrrr*i Studium
Uw arunkow ań i Kierunków Zago spo dąr ow ania Prze s trz enne go Gminy C z ąrna, uchw al one gouchwałą Rady Gminy w Czarnej Nr XXXIII/2] 6/200] z dnia 4 grudnii 200] r., z późn' zm.

s 1' 1' Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie
,'Medynia Głogowska - Kościół" połozonego_w mieiscowości Medynia Głogowska w gminie
Czarna - I, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
I) załącznlk Nr 1, stanowiący rysunek planu w skali 1 : 1000, będący integralną częścią
uchwały' obowiązujący w zakresie określonych w nim oznaczen;
2) załącznik 

-Nr 2, okreŚlający sposób realtzacji zapisanych w planie inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej' które na|eŻą do^ zad'in własnych gminy, óraz
zasadach ich fi nansowania;
3) załącznik Nr 3, do uchwały określający sposób tozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu.

$ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około II,6 ha, połozony w Środkowej części
miejscowości Medynia Głogowska, po wschodniej stronie drogiwo3ewódzkiej nr 881 relacji
Sokołów -Łancut -Kanczuga- Pruchnik - Żurawica'

Rada Gminy w Czarnej
uchwala, co następuje:

PRZEPISY OGOLNE

$ 3. ilekroÓ w uchwale jest mowa o:
granicy ochrony konserwatorskiej _ należy przez to rozumieć teien ochrony
obięktów wpisanych do rejestru zabytkow wraz Zotoczeniem;
strefie ekspozycji widokowej _ naleŻy przęZ to rozumieó teren ochrony ekspozycji
widokowej obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
uchwale _ naleŻy przez to rozumieć niniejsząuchwałę;

1)

2)

r)



RoDzAJ:USŁUG łłŃlffi rlóŚĆ nłiE;lsĆ rosro.rowv
POJAZDYSA..MoCIToD ow E /'ROWERY. .

I HANDEL DETALICZNY MAŁoPoWIERZCHNioWY 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000 m'? /

3/1OO ZATRUDNIONYCH

) GASTRONOMIA I ROZRYWKA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000 m'Żl
3/1OO ZATRUDNIONYCH

-t-
OBIEKTY UPOWSZECHNIANIA KULTURY ORAZ

WYSTAWY I EKSPOZYCJE
l0 MIEJSC POSTOJOWYCH NA I 000 m'Ż /

3/1OO ZATRUDNIONYCH

4. PORADNIE MEDYCZNE l0 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000 m'Żl
3/1OO ZATRUDNIONYCH

5. EDl]KACJA l0 MIEJSC POSTOJOWYCH NA1000 m'Żl
3/1OO ZATRUDNIONYCH

6. USŁUGI SAKRALNE 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA1000 m2

4) wskaźniku miejsc postojowych dla terenów usługowych:

$ 4. 1. Ustala się:
I) przeznaczęnlę telenu, oznaczonęgo na rysuŃu planu symbolem lU o powierzchnt

ok 2,,7 ha, pod zabudowę usługową
2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysuŃu planu symbolem lUK, o powierzchni

ok. 216 ha, pod zabudowę usługową sakralną objęty strefą ochrony
konserwatorskiei; !

3) ptzeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RB, o powierzchni
ok. 4r0 ha, pod tereny rolne, objęte strefą ekspozycji widokowej kościoła
parafialnego;

4) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysuŃu planu symbolem IZIJ, o powierzchni
ok. 1,6 ha, pod zielęnurządzoną

5) przeznaczenie terenu ) oznaczonego na rysunku planu symbolem lKS o łącznej
powierzchni ok. 0,5 ha, pod ogólnodostępny parking;

6) przeznaczente terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem IKX/KD
o powierzchni ok. 0,2 ha pod ciąg pieszo _ jezdny.

RoZDZI^Ł\
USTALENIA oBowIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM

$ 5. 1. Ustala się następuj ące zasady ochrony środowiska t przytody:
1) ogrzewanie obiektów indywidualne z zastosowaniem rozwtązan technicznych

i mediów gr Zew czy ch nie po gar szaj ący ch stanu śro dowi ska naturalne go ; 

j

2) ścieki sanitarne z terenu objętego planem naIeŻy odprowadzić poprzez kanalizac1ę
sanitarną do gminnej oczyszcza\ni ścieków;

3) wody opadowe naleŻy oczyścic i odprowadzic kanalizacją deszczową lub systemem
rowów melioracyj nych do najbliŻszy ch odb iorników;

2



4) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych i powstających w wyniku
prowadzenla działalnoŚci należy prowadzić, w sposób nie zagraŻający środowisku
i zdrowiu ludzi, a usuwaó j e zgodnie z przepisami obowiązuj ącymi na terenie gminy.

$ 6. 1. Ustala się następuj ące zasady ochrony konserwatorskiej i ekspozycji widokowej:
1) Wznacza się strefę ochrony konsęrwatorskiej kościoła parafialnego, wpisanego do

rejestru zabykÓw województwa podkarpackiego decyzją A 196 z dnia
12 kwietnta 2007 roku wraz z otoczeniem, wznaczoną na rysunku planu,
w obszarzę, której ustala się:
a) zachowanie, remont i konserwację zabfikowej zabudowy wpisanej do rejestru
zabytkow

2) Wznacza się strefę ochrony ekspozycji widokowej kościoła parafialnego,
wpisanego do rejestru zabyków województwa podkarpackiego decyĄą A * 196
z dnta 12 kwietnia 2007 roku wraz z otoczeniem) .vq .znaczonąna rysunku planu,
w obszatze której przyjmuje się następujące ustalania:
a) zakaz zabudowy ciągów i osi widokowych, WznaczonYch na rysunku planu
b) zakaz wznoszenia nowych budynków i budowli,
c) dopuszcza się zagospodarowanie tetenu zieleniąniską.

$ 7. 1. Ustala się następuj ące zasady w zakresie komunikacji:
1) obsługa komunikacyjna terenów przyległych z istniejących dróg publicznych:

a) wojewódzka ru 881 relacji Sokołów Młp. - Łaicut - Kanczuga - Pruchnik -

Żarawica,
b) powiatowa Nr 1 512 R relacji Medynia Głogowska - Rakszawa,
c) ciąg pieszo - jezdny oznaczony symbolem IKX/KD;

2) dopuszcza się budowę wewnftrznych dtóg dojazdowych oraz dojazdów na
zasadzię prawa przejazdu o szerokości nie mniejszej niz 5 m;

3) parkingi przewidziane do obsługi wolnostojących obiektów usługowych nalezy
lokalizować w granicach działek objętych inwestycj ą (za wyiątkiem tęrenu
1UK).

$ 8. 1 . Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem dopuszcza się prowadzęnie sieci
infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługąterenów objętych planem, wyłącznie
w przypadku, gdy nie ogranlczy to możliwości ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu.
Ż. Ustala się zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną na całym obszarzę objętym
planem:

1) nowe ciągi uzbrojenia, obiekty oraz urządzenia należY prowadzió w sposób
umo zliwi aj ący Zago Spodarowani e terenó w z godni e z tch pr zeznaczeniem ;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i utządzeń w przypadku ich kolizji
z planowanymi nowymi obiektamt oraz w dostosowaniu do planowanego
zagospodarowania. i



$ 9. Zasady modernizacji, rozbudolvy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę:

1) Zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody
podziemnej w Pogwizdowie;

2) Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nowe sieci o średnicach
nie mniejszych niz o 110 ffiffi, usytuowane w liniach rozgrantczających
istniejących i proj ektowanych dróg.

Ż. odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem gminnej sieci kanalizacyjnej
do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowoŚci Czarna (poza obszarem planu) -
poptzez projektowane ciągi kanalizacji sanitarnej o średnicach nie mniejszych niz
o 200 mm: do kanału sanitarnego o 200 mm przebiegającego wzdłuŻ drogt
wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Młp.- Łancut -Kahczuga- Pruchnik - Żura*rci.

3. odprowadzenie wód opadowych:
1) wody opadowe z dróg i placów oraz tęrenów zabudowy usługowej należy

odprowadzaÓ siecią kanałów deszczowych lub rowów melioracyjnych
do odbiorników' po ich podczyszczentu;

2) odprowadzenie wód opadowych na terenach pozostałych - na teręn własnej
działki - bezpośrednio do gruntu.

4. Gazownictwo:
1) zasilanie w gaz ziemny GZ - 50 - z sieci gazowej DN 50; DN 80 przebiegającej

w pasie drogi wojewódzkiej nr 881;
2) rozbudowa sieci gazowej o nowe gazociryi o średnicach nie mniejszych

nlż DN 40 usytuowane w liniach rozgraniczających istniejących
i proj ektowanych ciągów komunikacyjnych.

5. Ciepłownictwo: dopuszcza się indywidualne żrodła ciepła z zastosowaniem rozwiązan
technicznych i mediów gtzewczych nie pogarszających stanu środowiska naturalnego.

6. Elektroenergetyka:
1) energia elektryczna - z istriiejących stacji transformatorowych zasilanych

poprzez odgałęzienia liniami napowietrznymi SN 15 kV od linii napowietrznej
SN 15 kV Głuchów - Sokołów II.

7. Telękomunikacja:
1) sieci telekomunikacyjne naleŻy prowadzić jako kablowe.

8. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach zlokalizowanych w granicach
własnych działek z obowiąkiem ich opróŻniania na zasadach obowiązujących
w gminie.

RoZDZIAŁI|I
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

$ 10. 1. Przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu
1U - o powierzchni ok. 2,7 ha, pod zabudowę usługową.
2, Ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy:

1) budynki gospodaraze l garazowe należy sytuować w drugiej linii
za budynkami usługowymi; ;

Ż) budowle i obiekty małej architektury naleŻy sytuowaó w drugiej linii
za budynkami usługowymi;

symbolem

zabudowy,

zabudowy,



3) dostępność komunikacyjna z drogi powiatowej Nr 1 512 R relacji Medynia
Głogowska - Rakszawa;

4) podział na działki budowlane zgodnte z ustaleniami:
a) szerokoŚó frontu działki budowlanej nie mniej niż20 m,
b) powierzchnia dziaŁki budowlanej nie mniej niŻ0,7Oha,
c) kąt nachylenia linii podziału do dróg 900 +IOoń;

5) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie większa niŻ 40o^ powierzchni dziaŁki
budowlanej;

6) nieprzekraczalnalinia zabudowy od drogi powiatowej Nr 1 512 R relacji Medynia
Głogowska - Rakszawa - 5 m od granicy planu;

1) wskaŹnik miejsc postojowych dla funkcji usługowej zgodnie z $ 3 pkt 4;
8) udział terenu biologicznie czynnego nie mniej ntż 40oń działki budowlanej;
9) wysokość budynków usługowych - dwie kondygnacje nadziemne, dopuszcza się

lokalizacje drugiej kondygnacji w poddaszu, maksymalna wysokość
do 10 m liczone od poziomu terenu do kalenicy dachu;

10)maksymalna wysokośó budynków gospodarczych i garaŻowych do 7 m liczone
od poziomu terenu do kalenicy dachu;

11)dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 20' do 45",
kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze naturalnej
dachówki;

12) kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, beżu i piaskowym;
I3)rzuty budynkow prostokątne, sytuowane równolegle lub prostopadle do granic

działek1.
14) elewacje frontowe budynków s1tuowane od strony drogi publicznej;
l5)przeszklenia ęlewacji frontołvych budynków usługowych nie mniej niz 4Ooń

powierzchni ściany;
16)zakazuje się lokalizacji urządzeń technicznych, związanych z funkcjonowaniem

budynków, na elewacjach od strohy dróg publicznych i dachach spadzistych;
I7)zakazuje się lokalizacji masztów i innych urządzen związanych ze stacjami

telefonii komorkowej;
18) zakazl4e się zabudowy tymczasowej ;

19)dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów reklamowych o powierzchni
nie większej niŻ2,5 m2;

Ż0) zakazl4e się stosowania ogrodzeń:
a) z prefabrykatów betonowych,
b) z murów pełnych, o ilości prześwitów pontżĄ 30% całkowitej

powierzchni ogrodzenia,
c) o wysokości powyżej I,7 m.

$ 11. 1. Przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem lUK -
o powierzchni ok. 216 ha, pod zabudowę usługową, sakralną, objęĘ strefą ochrony
konserwatorskiej.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy:

1) zakazĄe się lokalizacjt zabudowy kubaturowej w bezpośrędnim sąsiedztwie
kościoła parafialnego na terenie oznaczonym na rysunku planu linią
wewnętrznego podziału i szrafem;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury zwięanych z kultem;
3) dostępnośÓ komunikacyjna z drogi Nr 1512 R relacji Medynia Głogowska -



Rakszawa oraz projektowanego ciągu pieszo _ jezdnego IKX/KD;
4) budynki gospodarcze, garazowe oraz rwiązane z kultem naleĘ sytuowaó na terenie nię

oznaczonym szrafem,
5) teren nalezy zagospodarowaó jako jednądziałkę budowlaną
6) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie większa ntż 30% powierzchni działki

budowlanej;
l) nieprzekraczalna Iinia zabudowy od drogi powiatowej Nr 1512 R relacji Medynia

Głogowska - Rakszawa _ 5 m od granicy planu;
8) miejsca postojowe dla samochodów osobowych zapewnionę na telenie parkingu,

oznaczonego symbolem 1 KS ;

9) udział terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 50%o terenu;
l0)wysokośó budynków zespołu parafialnego za wyjątkiem budynku kościoła - dwie

kondygnacje nadziemne, dopuszcza się lokalizacje drugiej kondygnacji
w poddaszu; maksymalna wysokość do 8 m liczone od poziomu terenu do kalenicy dachu
z zastosowanięm kierunku najdfuzszej kalenicy na linii wschód - zachod;

11) maksymalna wysokośó budynków gospodarczych i garażowych do '7 m liczone
od poziomu terenu do kalenicy dachu;

12)dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30"do 45', kryte
dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze naturalnej dachówki;

13) kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, bezu i piaskowym;
14)rzuty budynków prostokątne, sytuowane równolegle lub prostopadle do granic działek
I5)zakazuje się lokalvacjt urządzen techntcznych, związanych z funkcjonowaniem

budynków, na elewacjach od strony dróg publicznych i dachach spadzistych;
I6)zakazlje się lokalizacji masztów i innych uTządzęn związanych ze stacjami

telefonii komórkowej;
17) zakazĄe się zabudowy tymczasowej ;

18) dopuszcza stę lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych o powierzchni nie
większej ntŻŻ,5 m2;

19) zakazu1e się stosowania ogrodzefr
a) z prefabrykatów betonowych,
b) z murów pełnych, o ilości prześWitóW ponizej 30% całkowitej

powierzchni ogrodzenia,
c) o wysokości powyżej I,7 m.

s 12. 1. Przeznacza się teren oznilczolny na rysunku planu symbolem
lRn - o powierzchni ok. 4,0 ha, pod tereny rolne' objęte strefą ekspozycji widokowej
koŚcioła parafialnego.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy:

1) dopuszcza się remont i rozbudowę istniejących budynkow mieszkalnych
i gospodarczych:
a) wysokość budynków mieszkalnych _ jedna kondygnacj a nadziemna, maksymalna

wysokoŚó do 7 m liczone od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) maksymalna wysokoŚć budynków gospodarczych t garażovłrych do 6 m liczonę

od poziomu terenu do kalenicy dachu,
c) dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30' do 45',

kryte dachówką cerumiczną lub materiałem ją imiĘącym w kolorze naturalnej
dachówki,

d) udział terenu biologicznie czynnego nie mniej niŻ 50Yo działki budowlanej;
2) zakazu1e się lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej;



3) dostępnoŚć komunikacyjna z drogt wojewódzkiej Nr 881 relacji Sokołów Młp. -
Łańcut -Kanczuga - Pruchntk - Żurawica, z drogi powiatowej Nr 1512 R relacji
Medynia Głogowska - Rakszawa otaz projektowanego ciągu pieszo - jezdnego
1KX/KD;

4) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych do działek rolnych;
5) zakazuje się lokalizacji masztów i innych urządzen zwtązanych ze stacjami telefonii

komórkowej;
6) zakazuje się lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych i reklamowych;
7) zakazuje się ogrodzenia terenu.

$ 13. 1. Przeznacza się teren oznlczony na rysunku planu symbolem
IZa - o powierzchni ok. 1,6 ha pod zieleń urządzoną.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy:

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) zakazuje się nasadzeń zielenią wysoką
3) dostępnośó komunikacyjna z ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu

symbolem IK)VKD;
4) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznychdo działek rolnych;
5) zakazuje się lokalizacji masztów i innych urządzei związanych ze stacjami telefonii

komórkowej.

$ 14. 1. Przeznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem lKS
o powierzchni ok. 0,5 ha pod ogólnodostępny parking.

1) objęty strefą ekspozycji widokowej kościoła parafialnego, zgodnie z ustaleniami
określonymi w $ 6 ust. 1' pktZ;

2) dostępnośÓ komunikacyjna terenu oŻnaczonego symbolem 1KS z drogt powiatowej
Nr 1 512 R relacji Medynia Głogowska _ Rakszawa oraz z ciryu pieszo - jezdnego
1K)VKD.

s 15. 1. Przeznacza się tereny ozn^czone na rysunku planu symbolem 1KX/KD
o powierzchni ok. 0,2 pod ciąg pieszo _ jezdny.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy:

1) szerokośó ciągu pieszo - jezdnego 1KX/KD _ nie mniej szaniŻ 5,0 m.



R0ZDZI^ŁW
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KoŃCowE

$ 16. Teren objęty granicą planu, do czasu zagospodarowania zgodnie Z przeznaczeniem
ustalonym w planie, pozostawia się w dotychczasowym użytkowantu, z zakazem zabudowy
tymczasowej.

$ 17. Ustala się stawkę procentową na podstawie której' określa się jednorazową opłatę
ztytułlwzrostu wartości nieruchomości w zwtązkuz uchwaleniem planu, w wysokości:

1) dla terenu, oznaczonęgo na rysunku planu symbolem lU o powierzchni ok 2r7 ha,
pod zabudowę usługową -20oń;

2) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolami lUK, o powierzchni ok. 216 hla,
pod zabudowę usługową sakralną objęty streĘ ochrony konserwatorskiej - 5 %;

3) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem lRB, o powierzchni ok. 4r0 ha,
pod tereny rolne, objęte strefąekspozycji widokowej kościoła parafialnego _ 5 oń;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IZIJ, o powierzchni ok. 1,6 ha,
pod zieleń lrządzoną_ 5 oń;

5) dla terenu, ozłaczonęgo na rysunku planu symbolami lKS o powierzchni ok. 0,5 ha,
pod ogólnodostępny parking _ 5 %;

6) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolami IKX/KD o powierzchni
ok. 0,2 ha, pod ciąg pieszo _ jezdny - 5 %.

$ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

$ 19. Uchwała wchodzi w Życie oo .rołr*'e 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

-f łł rł łłt i



ZałącznikNr2
do uchwaĘ Nr XLIII/420/20L0

Rady Gminy w Czarnej
z dnia 27 maja 2010 r.

RoZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska - KoŚciół'' położonego w miejscowości
Medynia Głogowska w gminie Czarna-L,, inwesĘcji z zakresll infrastruktury
technicznej, które na|eżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zalcresu infrastruktury technicznej,
naleŻących do zadan własnych gminy, będzie odbywaó się ze środków własnych gminy.

Ż. Żródłarri finansowania inwestyĄi i zadań. o których mowa w ust. i będą również
w zaleŻności od potrzeb:
a) środki Unii Europejskiej,
b) kredy't bankowy,
c) emisja obligacji komunalnych,
d) środki prywatne.

3. Nakłady ponoszone na realizację ww."*inwestycji będą odpowiednio zagwarantowane
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzecie gminy. z uwzględnieniem
wykorzystania ewentualnych środków pozabldŻetowych.

łn-rłłłi



Załącznik Nr 3
do uchwaĘ Nr XLIII/42a/2010

Rady Gminy w Czarnej
z dnia?7 maja 2010 r.

RoZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zlożonych do projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska - Kościół''
położonego w miejscowości Medynia Głogowska w gminie Czarna - 1.

Uwagi wnięsione do wyłozonego do publicznego wglądu. w dniach od 3 luteqo 2010 r.

do 25 lutego 2010 r. projektu planu wraz z prognoza oddział}'wania na Środowisko.
nieuwzględnione przez Wóita Gmin}, Czarna.

1. Uwagi wniesionej na piśmie w dniu 10 marca 2010 r' ptzez Pana Grzegorza Gołojucha,
zam. 37-126 Medynia Głogowska 43Ż, v'lŁaściciela działki o nr ewid. I523l37 połozonej
w Medyni Głogowskiej, gmina Czama, do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego
Planu Zagospodatowania Ptzestrzenrtego w rejonie ,,Medynia Głogowska - Kościół''
położonego w miejscowoŚci Medynia Głogowska w gminie Czatna, dotyczącej
ptzeznaczenia terenu aznaczonego na rysrrnku pląnu symbolem 1U w granicach dziaŁki
I 523 l 37, pod zabudowę mieszkaniową.

Sposób rozpatrzenia- uwagi nie uwzglęĘiono.

2. Uwag wniesionych na piŚmie w dniu 10 marca 2010 t. przez Pana Artura Lepianka
ZaWI' 37-126 Medynia Głogowska, Pogwizdów 95, Pana Eugeniusza Głowiak
zarn. 37-IŻ6 Medynia Głogowska 573, gmina Czarna, do ustaleń przyjętych w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska -
Kościół'' połozonego w miejscowości Medynia Głogowska w gminie Czarna,
doty czący ch pr zeznaczeni a teren ów o znaczonych na rysunku p l anu symb o 1 em :

- 1 MNrulZN pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz zięIeń nteurządzoną
-lR pod tereny upraw rolnych,
-lU i 4U pod zabudowę usługową
-2R pod tereny upraw rolnych,
-2U pod tereny usługowe.
Uwaga dotyczyła Zmlaily ustaleń w projekcie planu: poszerzenia terenów
mieszkaniov\rych jednorodzinnych na ww. terenach oraz zmiany plzęZnaczęnia terenu
oznaczonego w projekcie planu symbolem ŻU na teren zabudon.y mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Sposób rozpatrzenia- uwag nie uwzględniono. ' l



UZASADNIE|{IE RoZSTRZYGNIĘ CIA
Rada Gminy Czarna w dniu 29 kwietniaŻ009 r. podjęła uchwałę Nr XXX/269lŻ009

w sprawie przystąpienia do sporuądzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ',Medynia Głogowska - Kościół'' położonego w miejscowoŚci
Medynia Głogowska, gmina Czama.

Teren, objęty granicami planu' stanowi obszar połozony w środkowej części
miejscowości Medynia Głogowska po wschodniej stronie drogi wojewódzkie.j.
W przewaŻającej części stanowiący własnoŚć osób ftzycznych oraz Parafii
Rzymskokatolickiej w Medyni Głogowskiej'Łącznapowierzchnia terenu wynosi ok. 11,6 ha.

Na terenie objętym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w rejonie ,,Medynia Głogowska - Kościół'', położonego w miejscowoŚci Medynia Głogowska
w gminie Czarnanie obowiązuje obecnie Żadenplan miejscowy.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obszar ten
oznaczony j est symbolami :

- M - obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej orazzielent,
- U - obszary usług komercyjnych,
_ R - obszary rolne bęz prawa zabudowy,
- 84 - strefa ochrony konserwatorskiej kościołaparafialnego,
- E1 - strefa ekspozycji widokowej kościoła parafialnego.
Przystąpienie do sporuądzenia przedmiotowego planu miejscowego podjęte zostało

w celu dostosowania zagospodarowania terenów do potrzeb rozwojowych miejscowoŚci
Medynia Głogowska. Przeznaczenie obszaru pod inwestycje zw|ązane z rozwojem terenów
przeznaczonych pod usługi kościęlne oTaZ komercyjne pozwoli na właściwe
zagospodarowanie terenów z uwzgIędnienięm zakresu ochrony konserwatorskiej
tWajobrazowej terenu oraz potrzeb ludnoś&i w zakresie rozwoju terenów usługowych oraz
infrastruktury drogowej i technicznej .

Wszystkie określone w Studium funkcje zostały przyjęte w projekcie planu w sposób
uwzględniający występujące uwaruŃowania zagospodarowania przestrzennego terenów oraz
p owi ąani a fu nkcj onaln o -pt zestr zenne z terenami s ąsiednimi.

Przędmiotem opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w rejonie ,,Medynia Głogowska - Kościół'', położonego w miejscowości Medynia Głogowska
w gminie Czarna-7 jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu,
w szczegolności ptzeznaazęnie terenów pod zabudowę usługową zabudowę usługową
sakralną objętą strefą ochrony konsęrwatorskiej; tereny rolne objęte strefą ekspozycji
widokowej koŚcioła parafialnego, zielen urządzoną ogólnodostępny parking i ciąg
pieszo-jezdny.

Procedura trybu formalno-pfawnego zostaŁa plzeprowadzona zgodnie z aft. 1'] ustawy
z dnta Ż1 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz'U. Nr 80, poz'7I7,zpoŹn'zm.)'

Po ogłoszeniu o przystąlieniu do sporządzenia planu w dniu 11 sierpnia 2009 r.,
w wryznaczonym terminie ŻI dni, od daty ogłoszenia, zainteresowani mogli wnosić wnioski
do projektu planu. Po ogłoszeniu nie wpłynął Żaden wniosek do miejscowego planu.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2009 r. projekt Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzęnnego w rejonie ,'Medynia Głogowska - KoŚciół''' połozonego
w miejscowoŚci Medynia Głogowska w gminie Czarna uzyskał pozytywną opinię Gminnej
Komisji Urbanistyczno Architektontcznej, z vwagam\ które zostały uwzględnione
w projekcie planu.



W styczniu 20i0 r. Wójt Gminy Czarna wystąpił o uzgodnienie i zaopiniowanie
projektu planu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego orM insty.tucji.

Projekt planu wraz Z prognozą oddziaływanta na środowisko, został wyłożony do
publicznego wglądu, w dniach od 3 lutego 2010 r. do 25 lutego 2010 r. ogłoszenie
i obwieszczente o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu i Prognozy
ukazało się dnia 27 stycznia 2010 t. w Gazecie Codziennej ,,Super Nowości'', na tablicach
ogłoszeń w Urzędzl'e Gminy w Czarnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na
stronie internetowej Urzędu. określono zasady składania uwag. Termin składania uwag
w1lznaczono do 12 marca 2010 r' W dniu 23 lutego Ż0I0 r. odbyła się dyskusja publiczna nad
rozwtązantami przyjętymi w projekcie planu.

Do ustaleń przyjętych w projekcie planu w terminie przewidzianym ustawą (nie
krótszym ntŻ 14 dni od dnta zakoiczenia okresu v,ryłożenta planu, tj. w nieprzekraczalnym
tęrminie do dnia I2 marca 2010 r., wpłynęły dwie uwagi, które zostały rozpattzonę przez
Wójta Gminy Czarna' Sposob rozstrzygnięcia uwag zawięra zarządzente Nr 1712010 z dnia
19 marca 2010 r.

Nie zostały uwzględnione uwagi:

1) Pana Grzegorza Gołojucha' Zam. 3]-126 Medynia Głogowska 432, właściciela działkt
o nr ewid. I5Ż3l37 połozonej w Medyni Głogowskiej, gmina Czarna;

2) Pana Artura Lepianka, zam. 37-126 Medynia Głogowska, Pogwizdów 95, Pana
Eugeniusza Głowiak ) zam. 31-126 Medynia Głogowska 573, gmina Czarna.

Lista nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Czarna uwag' złoŻonych do projektu
planu w wyniku wyłozenia projektu do publicznego wglądl, zostaŁa przedstawiona Radzie
Gminy Czarna.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 140 k.c., właściciel moŻe, z wyłączeniem innych osób, korzystaó
Z tzeczy zgodnie ze społeczno gospodarczym przeznaczęnlem Swego prawa oraz
rozporządzaó niąw granicach określonychptzez ustawy i zasady współżycia społecznego'

Kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy, W tym uchwalenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego naleŻy do zadan własnych gminy.

Gmina mawyłącznąkompetencję do planowania miejscowego i działając w granicach
i na podstawie prawa może samodzielnie ksŹałtowaó sposób zagospodarowania obszaru
podlegającego jej władztwu planistycznemu, jezeli władztwa tego nie naduzywa.

Uprawnienie to odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnta 2J marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, (Dz.U. Nr 80' poz'7I7 zpoźn.zm.).

W celu okreŚlenia przeznaczenia terenów otaz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania planu miejscowego. Uchwałę, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub
na wniosek wójta. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający
granice obszaru objętego planem.

Stosownie do art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym kaŻdy
ma prawo w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
ptzestrzentlego albo decyzji o warunkach zabudory oruZ do ochrony własnego interesu



prawnego przy Zagospodarowaniu terenów naleŻących do innych osób lub jednostek
organtzacyjnych.

W zagospodarowaniu ptzestrzennym powinno się uwzględniać' w szczegolności:
- wymagania ładu przestrzennego' urbanistyki i architektury,
- walory architektonlcznę lkrajobrazowe,
- wymagania ochrony środowiska'
- lvymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczęństwa ludzi i mienia, a takŻe potrzeby osób

niepełnosprawnych,
- walory ekonomiczne przestrzeni,
- plawo własności,
- potrzeby interesu publicznego.

Ustalenie ptzeznaczenia t zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warunków
określonych w ustawach (art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowania
przestrzennym).
W miejscowym planie zagospodarowania przesttzettrtego określa się obowiązkowo:
l) przeznaczenlę terenów oraz linię rozgtaniczające tereny o róŹnym przeznaczeniu lub

r oŻny ch zasadach zago sp o darowania'
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictula kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5 ) wymagania wynik ające z potr zeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskażntki kształtowania zabudowy oTaz zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŹniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takŻe
naraŻonych na niebezpieczęństwo pofuodzi oraz zagroŻonych osuwaniem się mas
ziemnych,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym,

9) szczego|ne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenta w ich uzytkowaniu'
w tym zakaz zabudowy,

l0)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej,

11)sposób i termin tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzanla i uŻytkowania
terenów'

12) stawki procentowe, fld podstawie których ustala się opłatę' o ktorej mowa
w ań. 36 ust. 4.

Zgodnte z art. 20 ust. 1 plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego
zgodnoŚci z ustaleniami studium'

organ administracji publicznej opracowujący projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego spotządza do niego prognozę oddziaływania na
środowisko (art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym) oraz
pro gnozę skutków finansowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnta 21 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.7I7, zpoŹn' zm.) jeŻelt, w zwtązku
z uchwaleniem miejscowego planu albo jego zmlaną' korzystanie z nieruchomości lub jej
części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się



niemozliwe bądŹ istotnrc ogTanlczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości
może, z zastrzeŻeniem ust. 2, żądac od gminy:
a) odszkodowania za poniesioną rzeczywl'stą szkodę albo
b) wykupienia nieruchomości lub jej części.

Natomiast Splawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, np. wycena wańości
gruntów ptzeznaczonych w tym planie pod inwestycje celu publicznego, regulowane będą na
podstawie ustawy z dnta 21 sierpnia I99] r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz.U. z 2004 r' Nr 261, poz. 2603, z poźn. zm').

Miejscowy PIan ZagospodarowantaPrzestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska -
Kościół'', połozonego w miejscowoŚci Medynia Głogowska w gminie Czarna został
sporządzony na mocy wyżej powołanych przepisów oIaz zgodnie z obwtązującymi
przepisami odrębnymi regulującyml' zagadnienia mające wpływ na Zagospodarowanie tęrenu.
Przyjęte w planie Tozmązanla są zgodne z kieruŃami zagospodarowania przestrzennego
i polityką ptzestrzenną gminy określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czatna, uchwalonego uchwałą Rady Gminy
w Czarnej Nr XXXIII 121612001 z dnia 4 grudnia 200I r., z póżn' zm.

Plan w sposób prawidłowy określa ptzeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania
uwzględniając istniejące uwarunkowania oraz powiązania funkcjonalno-przestrzenne
z teręnami sąsiednimi.

Szczegółowe ustosunkowanie się do rozpatrywanych uwag.
Uwagi nieuwzględnione w całości

1. Pan Grzegorz Gołojuch, zam. 37-126 Medynia Głogowska 432'
10 marca 2010 r. (wpłynęło w terminie) złoŻył uwagę do projektu
o ptzeznaczenie terenu oznaczonegeuna rysunku planu symbolem
dziaŁki 152313], pod zabudowę mieszkaniową.

Uwaga nie została uwzględniona z następując)'ch powodów:
niezgodności wnioskowanych ustaleń z obowlązującym Studium
i Kierunków Za go sp o darowani a P r zestrzenne go Gminy Czaraa.

pismem z dnia
planu, WnoSZąc
lU w granicach

Uwarunkowań

Ż. Pan Artur Lepianka zam.37-126 Medynia Głogowska, PogwizdÓw 95, Pan Eugeniusz
Głowiak, zam' 37-126 Medynia Głogowska 573, gmina Czarna, pismem z dnta
10 marca 2010 r.(wpłynęło w terminię) złoŻyIt uwagi do projektu planu, wnosząc
o poszerzenie terenów mieszkaniolvych jednorodzinnych na terenach oznaczonych
w projekcie planu symbolami:
- 1 MNru/ZN przęznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługow ą or az zielęn

nteutządzoną
-lR przeznaczony pod tereny upraw rolnych,
-1U i 4U pTzezfiaczony pod zabudowę usługową
-2Ptprzeznaczony pod tereny upraw rolnych,
-2U przeznaczony pod tereny usługowe (zmianaprzeznaczenia całego terenu 2U na
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). )

Uwagi nie zostały uwzględnione z nastętr]ujących powodów:
niezgodności wnioskowanych ustaleń z obowtązującym Studium Uwarunkowań
i KieruŃów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.



W zwlązku Z powyższym powzięto decyzję o przeana|izowaniu ustaleń studium
i podjęciu uchwały o jego zmianię w celu stwierdzenia zasadności i przeprowadzenia
stosownych zmtan dotyczących przeznaczenia obszarów. w zwlązku z povłyŻszym
przedmiotowy plan uchwalony będzie w części oznaczonej cyfrą,,I", pozostały obszar objęty
uchwałąo przystąlieniu zostanie przeprojektowany i uchwalony po zmianie studium.

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej opracowania planu miejscowego,
zasadnym jest przedstawienie projektu do uchwalenia Radzie Gminy Czarna.

Wnoszący uwagę do ustaleń projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska _ KoŚciół'' położonego w miejscowości
Medynia Głogowska, gmina Czarna, nie złoĘ|i wniosków do planu, po ogłoszeniu
o prrystąpieniu do jego sporządzenia, aniteż w trakcie jego opracowywania.

Gmilv

,ląrłlnąi


