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UCHWAIA NR XXXIXł24ń/10 

 RAŚY GMINY IAMBINOWICE 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Obozowej w IambinowicachŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 

1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) po stwier-

dzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium uwarun-

—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rze-

strzenneg“ gminy Iambin“wice, ”“stanawia się, 
c“ nastę”u–e: 

 

§ 1. Uchwala się zmiany mie–sc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Obozowej w Iambin“wicachŁ 
 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej  

w Iambin“wicach s—Jada się z: 
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1:1000, stan“wiąceg“ zaJączni— nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcia “ sposobie realizacji zapisa-

nych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-

n“wiąceg“ zaJączni— nr 2 d“ ninie–sze– uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcia “ sposobie rozpatrzenia 

uwag d“ ”r“–e—tu zmiany ”lanu, stan“wiąceg“ 
zaJączni— nr 3 d“ ninie–sze– uchwaJyŁ 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Iam-

bin“wicach w”r“wadza się zmiany nastę”u–ące: 
1) z terenu 62MN wydziela się “s“bny teren, 

—tóremu nada–e się na rysun—u zmiany planu 

symbol 62aMN,U i dla —tóreg“ w”r“wadza się 
dodatkowe ustalenia. 

 

§ 4.1Ł Przedmi“tem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

“be–mu–ące: 
1) zmianę ”rzeznaczenia terenów “raz linii 

r“zgranicza–ących tereny “ równym ”rzeznaczeniu 

lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
2) zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego oraz parametry i ws—auni—i —sztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) staw—i ”r“cent“we stan“wiące ”“dstawę 
d“ “—re`lania “”Jaty, “ —tóre– mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
“—re`l“nych w planie: 

1) zasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy i kra-

jobrazu kulturowego; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów; 
3) zasad ochrony i —sztaJt“wania `r“d“wis—a; 
4) wymagaL wyni—a–ących z ”“trzeb —sztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

5) granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania tere-

nów lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, usta-

l“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów; 
6) s”“s“bów i terminów tymczas“weg“ zago-

s”“dar“wania, urządzenia i uwyt—“wania terenów; 
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —“muni—ac–i i infrastruktury technicznej. 

3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu “dstę”u–e się 
“d ustalenia szczegóJ“wych zasad i warun—ów 
scalania nieruch“m“`ci i ich ”“n“wneg“ ”“dziaJu 
na dziaJ—i gruntu, ”“niewaw w niniejszym planie 

nie “—re`l“n“ “bszarów (i ich granic) ”“dlega–ą-
cych scaleniu i ”“dziaJ“wi ”rzez gminę, zg“dnie  
z ustawą “ g“s”“darce nieruch“m“`ciamiŁ 
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§ 5.1Ł Nastę”u–ące “znaczenia graficzne ry-

sun—u zmiany ”lanu są “b“wiązu–ącymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenów “b–ętych zmianą mie–sco-

weg“ ”lanu, –a—“ granica “b“wiązywania ustaleL 
zmiany planu; 

2) linie r“zgranicza–ące tereny “ równym s”o-

s“bie uwyt—“wania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symb“l “—re`la–ący zasadnicze fun—c–e tere-

nówŁ 
2Ł P“z“staJe “znaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6. Ile—r“ć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wio-

dącym uwyt—“waniu terenu) ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”rzeznaczenie terenu, —tóre d“minu–e  
w ponad 50% na danym terenie wyznaczonym 

liniami r“zgranicza–ącymi; 
2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ na-

lewy ”rzez t“ r“zumieć alternatywne ”rzeznacze-

nie w stosunku do podstawowego lub przezna-

czenie uzu”eJnia–ące ”“dstaw“wą fun—c–ę teg“ 
terenu wyznacz“neg“ liniami r“zgranicza–ącymi, 
nie ”rze—racza–ące 50% terenu; 

3) ”“wierzchni terenu dziaJ—i bud“wlane– bio-

logicznie czynnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć grunt 
rodzimy w “brębie dziaJ—i bud“wlane– zag“s”“da-

r“wany zielenią; 
4) usJugach nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi 

handlu (detalicznego i hurt“weg“), usJugi —ultury, 
nie”ubliczne usJugi zdr“wia i “”ie—i s”“Jeczne–, 
usJugi gastr“n“mii, usJugi Jączn“`ci i telekomuni-

—ac–i, usJugi rzemi“sJa usJug“weg“ (n”Ł szewc, 

tapicer), biura, banki, miejsca kultu religijnego  

(z wyJączeniem —“`ci“Jów) “raz inne usJugi na 
zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy-

we– lub anal“gicznym st“”niu uciąwliw“`ci wraz  
z urządzeniami infrastruktury technicznej potrzeb-

nymi d“ “bsJugi ww. “bie—tów usJug“wych “raz 
usJugi rzemi“sJa, zalicz“ne zg“dnie z przepisami 

szczególnymi d“ ”rzedsięwzięć m“gących ”“g“r-

szyć stan `r“d“wis—a, dla —tórych s”“rządzenie 
ra”“rtu m“we być wymagane; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-

lewy ”rzez t“ r“zumieć linię “—re`la–ącą minimalną 
“dlegJ“`ć, w –a—ie– m“gą zna–d“wać się budyn—i 
“d linii r“zgranicza–ące– tereny; 

6) ma—symalne– wys“—“`ci zabud“wy ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć “dlegJ“`ć ”“między na–wywe– 
”“J“w“nym elementem dachu, a `rednim ”“zio-

mem terenu. 

ŚZIAI II 
USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 
ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 
parametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu 

§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 

62aMN,U ustala się ”rzeznaczenie ”“dstaw“we ｦ 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopusz-

czeniem zabud“wy usJug“we–Ł Ustala się nastę”u-

–ące warun—i ich zabud“wy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzy–ąć 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) na—azu–e się utrzymanie istnie–ące– zabudo-

wy “raz –e– wys“—“`ci ”rzy czym istnie–ące bu-

dyn—i m“gą ”“dlegać ”rzebud“wie, r“zbud“wie 
lub termomodernizacji; 

3) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną 
dziaJ—i ｦ max. 60%, a ”“z“staJą ”“wierzchnię 
nalewy ”rzeznaczyć na zieleL urządz“ną (“gród, 
zieleL s—wer“wą, zieleL re—reacy–ną, it”Ł); 

4) architektura i u—sztaJt“wanie n“wych bu-

dyn—ów, ”“”rzez u—Jad bryJ, u—sztaJt“wanie da-

chów, u—Jad i wystró– elewac–i “raz materiaJy 
winna d“st“s“wać “bie—ty te d“ hist“rycznie 
u—sztaJt“wane– zabud“wy wsi; 

5) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy miesz—alne–: 
a) liczbę —“ndygnac–i nadziemnych - do 3; 

b) maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie ”rze—racza–ą-
cą 6 m do okapu dachu i 11 m do kalenicy; 

c) dachy strome symetryczne o nachyleniu 35º 
- 45º —ryte dachów—ą lub materiaJami dachów—o-

podobnymi; w przestrzeni poddasza 1 kondygna-

c–a uwyt—“wa; 
d) elewac–e `cian tyn—“wane (z d“”uszcze-

niem elementów z klinkieru, drewna lub kamie-

nia); 

e) min. 2 miejsca postojowe na samochody 

“s“b“we na terenie dziaJ—i (wlicza–ąc garaw  
i utwardz“ny ”“d–azd ”rzedgaraw“wy); 

6) na—azu–e się wyznaczenie minŁ 5 miejsc 

”ar—ing“wych na ”“trzeby l“—alu usJug“weg“ 
zlokalizowane na placu utwardzonym od ulicy 

Obozowej; 

7) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów tymczaso-

wych; 

8) za—azu–e się l“—alizac–i usJug i ”rzedsięwzięć 
m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“; 

9) d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów g“s”o-

darczych i garawy, dla —tórych na—azu–e się: 
a) maxŁ wys“—“`ć nie wywszą niw 5,0 m; 

ograniczone do 1 kondygnacji nadziemnej; 

b) wystró– archite—t“niczny nawiązu–ący d“ 
budyn—u gJówneg“; 
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10) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“wa-

rzyszące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty 
i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

11) d“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”ro-

st“—ątnymi “—nami ”“Jaci“wymi; 
12) na—azu–e się ”r“wadzenie g“s”“dar—i “d-

padami w oparciu o “b“wiązu–ące ”rze”isy; 
13) ”“stul“wany ”“dziaJ terenów n“we– zabu-

d“wy “—re`l“n“ na rysun—u ”lanuŁ 
 

ŚZIAI III 
OPIATY OŚ WZROSTU WARTO_CI NIśRU-

CHOMO_CI 

§ 8. Ustala się nastę”u–ące staw—i ”r“cent“we 
stan“wiące ”“dstawę d“ “—re`lania “”Jaty,  
o —tóre– m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- 10 % - dla terenu “b–ęteg“ ninie–szą zmianą 
planu. 

ŚZIAI IV 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 9. Tracą m“c d“tychczas“we ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Obozowej w Iambin“wicach 
uchwal“neg“ UchwaJą Nr XXXVIIł259ł2002 Ra-

dy Gminy w Iambin“wicach z dnia 04.04.2002 

w czę`ci “b–ęte– ninie–szą zmianą ”lanuŁ 
 

§ 10. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wój-

t“wi Iambin“wicŁ 
 

§ 11. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa O”“ls—ieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szeniaŁ 
 

 Przew“dniczący 
Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 

 

źaJączni— nr 1 

d“ UchwaJy nr XXXIXł241ł10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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źaJączni— Nr 2 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/241/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obo-

zowej w Iambinowicach obejmującego teren 
oznaczony symbolem 62 MN, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, —tóre nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167, 

ust. 2, pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.) Rada Gminy w Iambin“wicach r“zstrzyga c“ 
nastę”u–e: 

 

1Ł Na terenie “b–ętym zmianą mie–sc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulicy Obozowej w Iambin“wicach “be–mu–ą-
cego teren oznaczony symbolem 62 MN nie 

przewiduje się realizac–i inwestyc–i z zakresu in-

frastruktury technicznej i dróg, —tóre nalewą d“ 
zadaL wJasnych gminyŁ 

2Ł W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie “b–ętym zmianą ”lanu “dstę”u–e się 
“d r“zstrzygnięcia “ sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

 

 

 

źaJączni— Nr 3 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/241/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do zmiany 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Iam-

binowicach obejmującego teren oznaczony symbo-

lem 62 MN. 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związ—u 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), 

 

Bi“rąc ”“d uwagę stan“wis—“ Wó–ta “ nie-

zgJ“szeniu uwag d“ ”r“–e—tu ”lanu wyJ“w“neg“ 
do ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się “ spo-

sobie ich rozpatrzenia. 
1 
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UCHWAIA NR XXXIXł243/10 

RAŚY GMINY IAMBINOWICE 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę`ci wsi Jasienica Śolna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) po 

stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium 


