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UCHWAIA Nr XXXVII/254/10 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr ńł2ŃŃ9 terenu zabudowy zagrodowej w miejscowo`ci Jagodnik 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
UŁ Nr 142 z 2001 rŁ ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami) uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Cmolas uchwalonego uchwaJą 
Nr III/26/02 Rady Gminy Cmolas z dnia 27 grudnia 

2002 rŁ, wraz z ”óuniejszą zmianą, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Nr 1/2009 terenu zabudowy zagrodowej 

w miejscowo`ci Jagodnik - zwany w dalszym ciągu 
uchwaJy ”lanemŁ 

2Ł Prze”isami niniejszej uchwaJy objęty jest 
teren o ”owŁ okoJo 2,70 ha, ”oJowony ”o ”oJudniowo-

wschodniej stronie drogi powiatowej relacji Jagodnik 

ｦ KomorówŁ 

3Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
zaJącznik Nr 1 graficzny, wykonany na ma”ie w skali 
1:1 000 - rysunek ”lanu, stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy, który obowiązuje w zakresie zastosowanych 

tam oznaczeLŁ 

§ 2. 1Ł Ustala się w granicach ”lanu 
”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę zagrodową 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem ｬRMｬŁ 

2. Przez ”rze”isy odrębne wymienione 
w niniejszej uchwale nalewy rozumieć ”rze”isy ustaw 
wraz z roz”orządzeniami wykonawczymi do ustaw 

oraz normami. 

RozdziaJ II 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 3. 1Ł Przy zagos”odarowaniu terenu objętego 
”lanem nalewy uwzględnić ”oJowenie w obszarze 
Natura 2000 ustanowionym roz”orządzeniem Ministra 
_rodowiska z dnia 21 li”ca 2004 rŁ w s”rawie 
obszarów s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
(ŚzŁ UŁ Nr 229 ”ozŁ 2313 z 2004 rŁ z ”óuniejszymi 
zmianami), zgodnie z ”rze”isami niniejszej uchwaJyŁ 

2Ł Na terenie objętym ”lanem do”uszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie 

związanych z obsJugą terenu oraz budowę urządzeL 

infrastruktury technicznej ”od warunkiem, we nie 
wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ich przeznaczeniem w planie. 

3Ł Na terenie objętym ”lanem zakazuje się 
lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, w rozumieniu ”rze”isów 
dotyczących ochrony `rodowiskaŁ 

§ 4. źasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1)  zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci 
elektrycznej zlokalizowanej poza granicami 

planu, od strony wschodniej lub zachodniej, 

2)  zao”atrzenia w wodę z sieci wodociągowej 
zlokalizowanej poza granicami planu, od strony 

wschodniej lub zachodniej, 

3)  zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej 

zlokalizowanej poza granicami planu, od strony 

wschodniej lub zachodniej, 

4)  od”rowadzenie `cieków bytowych do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej 

zlokalizowanej poza granicami planu, od strony 

wschodniej lub zachodniej ｦ do czasu realizacji 

sieci kanalizacyjnej do”uszcza się 
od”rowadzenie `cieków bytowych do 
bezod”Jywowych zbiorników na nieczysto`ci 
ciekJe i okresowe wywowenie na oczyszczalnię 
`cieków, 

5)  indywidualne rozwiązanie od”rowadzenia wód 
o”adowych, w s”osób za”ewniający ochronę 
przed ponadnormatywnymi zanieczyszczeniami 

gruntu, wód ”owierzchniowych i ”odziemnych - 
zgodny z ”rze”isami odrębnymi, 

6)  magazynowanie od”adów komunalnych 
w szczelnych pojemnikach na wJasnej dziaJce 
i o”równianie na zasadach obowiązujących 
w gminie, 

7)  ogrzewanie obiektów ze uródeJ 
minimalizujących ｭniską emisjęｬ zanieczyszczeL 
do powietrza. 

§ 5. 1. Teren w granicach opracowania planu, 

oznaczony symbolem RM ”rzeznacza się ”od 
zabudowę zagrodowąŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  teren nalewy zagos”odarować jako jedną dziaJkę 
budowlaną, 
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2)  do”uszcza się lokalizację dojazdów 
wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych, 

3)  ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

4)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niw 70% ”owierzchni terenu, 

5)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy nie większa niw 
10% powierzchni terenu, 

6)  teren ”oJowony ”oza obszarem wydzielonym 
nie”rzekraczalnymi liniami zabudowy nalewy 
zagospodarować zielenią niską oraz wysoką 
o charakterze izolacyjnym, 

7)  ogrodzenie od linii rozgraniczających drogi 
”ubliczne, ”rzylegające do ”óJnocno-zachodniej 

oraz ”óJnocno-wschodniej granicy ”lanu nalewy 
lokalizować w odlegJo`ci nie mniejszej niw 2 mŁ 

3Ł Cechy zabudowy budynków: 

1)  budynki mieszkalne maksymalnie do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, przy czym druga 

kondygnacja lokalizowana w poddaszu, 

2)  budynki gospodarcze, garawowe, gos”odarczo-

garawowe i inwentarskie jednokondygnacyjne, 

3)  ”oziom lokalizacji najwywszych kalenic dachów 
nie większy niw 9,0 m, 

4)  dachy budynków o schemacie wielos”adowym, 

5)  dla budynków gos”odarczych, garawowych, 
gospodarczo-garawowych i inwentarskich 

do”uszcza się dachy nad gJównymi bryJami 
budynków o schemacie dwus”adowym, 

6)  kąty nachylenia ”oJaci dachowych w granicach 
od 35o do 45o. 

4Ł Śo”uszczalny ”oziom haJasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej okre`lony ”rze”isami 
odrębnymi ochrony `rodowiska. 

5Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenu 
bez”o`rednia z dróg ”ublicznych ”rzylegających do 
”óJnocno-zachodniej oraz ”óJnocno-wschodniej granicy 

opracowania planu. 

6. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z ustaleniami ”lanu, obszar objęty ”lanem nalewy 
uwytkować w s”osób dotychczasowy, nie 
do”uszczając lokalizacji obiektów ”rowizorycznych 

i tymczasowych, nie związanych z realizacją 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

RozdziaJ III 

Prze”isy koLcowe 

§ 6. Ustala się 5 % stawkę, na ”odstawie 
której ustalona będzie o”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci objętych ”lanemŁ 

§ 7. Wykonanie uchwaJy zleca się Wójtowi 
Gminy Cmolas. 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw Sukiennik 
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