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UCHWADA NR XXVIII/314/2010

 RADY GMINY JASTKÓW

	z	dnia	18	marca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w 
zakresie wprowadzenia terenów mieszkalnictwa niskiego w miejscowo[ci Natalin ｠ dziaEki nr ewidencyjny 

184/6, 187/1,187/2

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	
ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.1591,	z	pópn.	
zm.)	oraz	art.	20	ust.	1	w	związku	z	art.	27	ustawy

z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717,	
z	pópn.	zm.)	uchwala	się,	co	następuje:

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu

§	1.1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	planu	z	ustale-
niami	studium	uchwala	się	zmianę	miejscowego	pla-
nu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Jast-
ków	uchwalonego	uchwaEą	Nr	XVI/118/2000	Rady	
Gminy	Jastków	z	dnia	12	grudnia	2000	r.	(Dz.	Urz.	
Woj.	Lubelskiego	z	2001	r.	Nr	32,	poz.500).

2.	Granice	zmian	planu	obejmują	dziaEki	o	nume-
rach	ewidencyjnych	184/6,	187/1,	187/2	w	miej-
scowo[ci	Natalin.

§	2.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	Rysunek	zmiany	planu	w	skali	1:	1000	｠	dziaEki	

nr	ewidencyjny	184/6,	187/1,187/2	w	miejscowo-
[ci	Natalin	｠	ZaEącznik	Nr	1,	

2)	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	
do	projektu	zmiany	planu	-	ZaEącznik	Nr	2;

3)	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	zmianie	planu	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	zasadach	ich	finansowania	zgodnie	z	przepisa-
mi	o	finansach	publicznych	-	ZaEącznik	Nr	3;

4)	Plan	zawiera	ustalenia	dotyczące:
a)	przeznaczenia	terenów	oraz	 linii	rozgraniczają-

cych	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	za-
sadach	zagospodarowania;

b)	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego;

c)	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobra-
zu	kulturowego;

d)	 zasad	 ochrony	 dziedzictwa	 kulturowego	 i	 za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej;

e)	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych;

f)	parametrów	i	wskapników	ksztaEtowania	zabu-
dowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu,	 w	 tym	 linie	
zabudowy,	 gabaryty	 obiektów	 i	 wskapniki	 inten-
sywno[ci	zabudowy	oraz	procentowe	wskapniki	te-
renów	biologicznie	czynnych;

g)	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
lub	 obiektów	 podlegających	 ochronie,	 ustalonych	
na	podstawie	odrębnych	przepisów,	w	tym	terenów	
nararonych	na	niebezpieczeGstwo	powodzi;

h)	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem;

i)	szczególnych	warunków	zagospodarowania	te-
renów	oraz	ograniczenia	w	ich	urytkowaniu,

w	tym	zakazu	zabudowy;
j)	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	syste-

mów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej;
k)	sposobu	i	terminu	tymczasowego	zagospodaro-

wania,	urządzania	i	urytkowania	terenów;	
l)	stawek	procentowych	sEurących	naliczaniu	opEa-

ty	związanej	ze	wzrostem	warto[ci	nieruchomo[ci.

§	3.1.	Ilekroć	w	dalszych	przepisach	uchwaEy	jest	
mowa	o:

1)	 uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
uchwaEę,	o	ile	z	tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

2)	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	obszar	zmiany	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	gminy	Jastków,	o	którym	mowa	w	§	1	niniej-
szej	uchwaEy;

3)	 rysunku	planu	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	 ry-
sunek	planu	na	mapie	w	skali	1:1000,stanowiący	
zaEącznik	graficzny	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy;	

4)	obszarze	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ob-
szar	objęty	planem	w	granicach	przedstawionych	na	
rysunku	planu;	

5)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	fragment	ob-
szaru	planu	o	okre[lonym	przeznaczeniu	podstawo-
wym	i	dopuszczalnym	oraz	o	okre[lonych	zasadach	
zagospodarowania,	 wydzielony	 na	 rysunku	 planu	
liniami	rozgraniczającymi;

6)	przeznaczeniu	terenu	lub	obiektu	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	kategorie	przeznaczenia	terenu,	w	tym	
mieszczące	 się	 w	 danym	 przeznaczeniu	 funkcje	
obiektu,	które	są	dopuszczone	na	danym	terenie	lub	
w	obiekcie;	w	planie	okre[la	się	przeznaczenie	pod-
stawowe	i	przeznaczenie	dopuszczalne;

7)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	ustalone	w	planie	przeznaczenie	

8)	przewarające	na	danej	dziaEce	budowlanej;	przy	
czym	powierzchnia	urytkowa	obiektów	o	przezna-
czeniu	 podstawowym	 nie	 more	 być	 mniejsza	 nir	
60%	powierzchni	 urytkowej	wszystkich	 obiektów	
na	dziaEce	budowlanej;
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9)	 przeznaczeniu	 dopuszczalnym	 ｠	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	 przeznaczenie	 inne	 nir	 podstawowe,	
dopuszczone	 na	 warunkach	 okre[lonych	 planem,	
przy	czym	powierzchnia	urytkowa	obiektów	o	prze-
znaczeniu	dopuszczalnym	nie	more	być	większa	nir	
40%	powierzchni	 urytkowej	wszystkich	 obiektów	
na	 dziaEce	 budowlanej,	 chyba,	 re	 ustalenia	 planu	
stanowią	inaczej;	

10)	wskapniku	maksymalnej	intensywno[ci	zabu-
dowy	na	dziaEce	 budowlanej-nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	największą	nieprzekraczalną	warto[ć	stosunku	
sumy	 powierzchni	 caEkowitej	 wszystkich	 kondy-
gnacji	 nadziemnych	 wszystkich	 budynków	 istnie-
jących	 i	 lokalizowanych	 na	 dziaEce	 budowlanej	 do	
powierzchni	caEkowitej	dziaEki	budowlanej;

11)	powierzchni	biologicznie	czynnej	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	grunt	rodzimy	na	terenie	dziaEki	budow-
lanej,	niezabudowany	i	nie	stanowiący	nawierzchni	
dojazdów,	doj[ć	pieszych,	tarasów	i	stropodachów,	
pokryty	 ro[linno[cią	 lub	 wodą	 powierzchniową,	 a	
takre	50%	sumy	nawierzchni	 tarasów	 i	 stropoda-
chów,	urządzonych	jako	staEe	trawniki	lub	kwietniki	
na	podEoru	zapewniającym	ich	naturalną	wegetację,	
o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	10m2;

12)	minimalnym	wskapniku	powierzchni	biologicz-
nie	czynnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	najmniejszą	
dopuszczalną	 powierzchnię	 biologicznie	 czynną	 na	
terenie	wyraroną	w	procentach;

13)	 maksymalnej	 wysoko[ci	 budynków	 ｠	 nale-
ry	przez	 to	 rozumieć	największy,	nieprzekraczalny	
wymiar	pionowy	budynku(w	metrach)	mierzony	od	
poziomu	terenu	przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	
budynku	 do	 górnej	 krawędzi	 [ciany	 zewnętrznej,	
gzymsu	lub	attyki,	do	najwyrej	poEoronej	krawędzi	
dachu	 (kalenicy)	 lub	punkt	u	 zbiegu	poEaci	 dacho-
wych	 z	 uwzględnieniem	 urządzeG	 lokalizowanych	
na	dachu;

14)	nieprzekraczalnych	liniach	zabudowy	｠	nalery	
przez	to	rozumieć,	wyznaczone	na	terenie	linie	okre-
[lające	najmniejszą	dopuszczalną	odlegEo[ć	budyn-
ku	od	krawędzi	jezdni	dla	ulic	i	od	linii	rozgranicza-
jącej	ciągu	pieszego,	wnętrza	podwórka	lub	innych	
obiektów	i	terenów,	bez	uwzględniania:	balkonów,	
loggii,	werand,	wykuszy,	okapów	i	nadwieszeG	wy-
stających	poza	obrys	budynku	nie	więcej	nir	1,5	m	
oraz	schodów	zewnętrznych	i	ramp	przy	wej[ciach	
do	budynków;

15)	 maksymalnej	 liczbie	 kondygnacji｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	największą,	nieprzekraczalną	licz-
bę	kondygnacji	nadziemnych	budynku;

16)	maksymalnej	powierzchni	zabudowy	na	dziaE-
ce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	najwięk-
szą	nieprzekraczalną	warto[ć	procentową	stosunku	
sumy	powierzchni	 zajętej	przez	wszystkie	budynki	
zlokalizowane	na	dziaEce	budowlanej	w	stanie	wy-
koGczonym	 bez	 tarasów,	 bez	 schodów	 zewnętrz-
nych,	bez	 ramp	 i	 podjazdów	oraz	bez	 czę[ci	 pod-
ziemnych	budynków	nie	wystających	ponad	poziom	
terenu,	do	caEkowitej	powierzchni	dziaEki	budowla-
nej;

17)	miejscach	i	przestrzeniach	publicznych	｠	nale-
ry	przez	to	rozumieć	istniejący	lub	projektowany	w	
ramach	planu	system	przestrzeni	ogólnodostępnych	
dla	wszystkich	urytkowników	obszaru	objętego	pla-
nem;

18)	usEugach	uciąrliwych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	usEugi,	które	powodują	przekroczenia	dopusz-
czalnych	standardów	jako[ci	[rodowiska	poza	tere-
nem	dziaEki,	na	której	są	zlokalizowane;	

19)	obiektach	lub	budynkach	tymczasowych	｠	na-
lery	przez	to	rozumieć	obiekty	budowlane	przezna-
czone	do	czasowego	urytkowania	w	okresie	krót-
szym	od	ich	trwaEo[ci	technicznej,	przewidziane	do	
przeniesienia	w	 inne	miejsce	 lub	rozbiórki,	a	 takre	
obiekty	budowlane	nie	poEączone	trwale	z	gruntem,	
z	wyjątkiem	obiektów	i	budynków	towarzyszących	
budowie	 lokalizowanych	 na	 czas	 nie	 dEurszy	 nir	
czas	budowy;

20)	urządzeniach	infrastruktury	technicznej	｠	na-
lery	przez	to	rozumieć	zlokalizowane	pod	ziemią,	na	
ziemi	albo	nad	ziemią	przewody	lub	urządzenia	wo-
dociągowe,	kanalizacyjne,	ciepEownicze,	elektrycz-
ne,	 gazowe	 i	 telekomunikacyjne,	 z	 wyEączeniem	
przyEączy	do	budynków;

21)	sEupie	ogEoszeniowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	sEup	w	formie	walca	o	[rednicy	od	120	do	150	
cm,	wysoko[ci	od	270	do	360	cm	dla	czę[ci	eks-
pozycyjnej	i	maksymalnej	wysoko[ci	nie	przekracza-
jącej	440	cm,	sEurący	do	umieszczania	ogEoszeG	 i	
informacji	o	imprezach	(wydarzeniach)	kulturalnych,	
o[wiatowych	 lub	edukacyjnych	oraz	o	patronach	 i	
sponsorach	imprezy;

22)	 reklamie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 no[nik	
informacji	wizualnej	w	jakiejkolwiek	materialnej	for-
mie	wraz	z	elementami	konstrukcyjnymi	i	zamoco-
waniami,	umieszczony	w	polu	widzenia	urytkowni-
ków	ulic,	placów	lub	innych	przestrzeni	publicznych,	
nie	będący	znakiem	w	rozumieniu	przepisów	o	zna-
kach	i	sygnaEach	drogowych,	znakiem	informującym	
o	 obiektach	 uryteczno[ci	 publicznej	 ustawianym	
przez	gminę	oraz	elementem	systemu	informacji;	w	
szczególno[ci	reklamy	obejmują:

a)	tablice	reklamowe-	wydzielone	na	wEasnej	kon-
strukcji	no[nej	lub	na	obiekcie	pEaszczyzny,	na	któ-
rej	są	naklejane	lub	mocowane	plakaty	reklamowe,	
reklamy	remontowe	-	siatki	okrywające	rusztowanie	
budowlane	z	informacją	graficzną,	

b)	dopuszczone	do	stosowania	wyEącznie	w	trak-
cie	formalnie	prowadzonych	robót	budowlanych;

23)	szyldzie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	zewnętrz-
ne	oznaczenie	staEego	miejsca	wykonywania	przez	
przedsiębiorcę	 dziaEalno[ci	 gospodarczej,	 mogące	
zawierać:	oznaczenie	przedsiębiorcy	-	firmę	lub	na-
zwę	przedsiębiorcy	ze	wskazaniem	formy	prawnej,	a	
w	wypadku	osoby	fizycznej	｠	imię	i	nazwisko	przed-
siębiorcy	oraz	nazwę,	pod	którą	wykonuje	dziaEal-
no[ć	 gospodarczą,	 oraz	 zwięzEe	 okre[lenie	 przed-
miotu	 wykonywanej	 dziaEalno[ci	 gospodarczej;	 w	
tym	takre:	szyldy	semaforowe	｠szyldy	zamocowa-
ne	 do	 [ciany	 budynku	 z	 pEaszczyzną	 umieszczaną	



Poz.	1397	
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	71 ｠	7063	｠

pod	kątem	do	pEaszczyzny	[ciany	budynku,
24)	przepisach	szczególnych	lub	odrębnych	｠	na-

lery	przez	 to	 rozumieć	 inne	przepisy	poza	ustawą	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym.

2.	 W	 odniesieniu	 do	 innych	 okre[leG	 urytych	
w	planie	 i	nie	ujętych	w	§	2,	ust.1,	nalery	stoso-
wać	definicje	zgodne	z	obowiązującymi	przepisami	
szczególnymi.	

§	4.1.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysun-
ku	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:	

1)	granica	obszaru	objętego	planem	miejscowym;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania,	w	
tym:	 linie	rozgraniczające	wyznaczające	tereny	za-
budowy	mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 i	 tereny	ko-
munikacji,	

3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;
4)	oznaczenia	literowo	｠	cyfrowe	terenów,	w	tym	

przeznaczenie	terenów;
2.	Oznaczenia	graficzne	występujące	na	rysunku	

planu	nie	wymienione	w	ust.1	mają	charakter	infor-
macyjny.

RozdziaE 2
Przeznaczenie terenu

§	5.1.	Ustala	się	przeznaczenie	i	zasady	zagospo-
darowania	 dla	 terenów	 wydzielonych	 na	 rysunku	
planu	liniami	rozgraniczającymi.

2.	 Ustala	 się	 przeznaczenie	 terenów	 zabudowy	
mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	 okre[lanych	 dalej	
jako	tereny	MN:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe:	 mieszkalnictwo	
jednorodzinne	 z	 zakresu	 domów	 wolnostojących,	
domów	blipniaczych	lub	domów	szeregowych;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 usEugi	 z	 zakresu	
handlu	detalicznego,	biur,	 obsEugi	 finansowej,	 rze-
miosEa,	 kultury,	 turystyki,	 gastronomii,	 zdrowia,	
o[wiaty,	poczty	i	telekomunikacji	wyEącznie	w	for-
mie	 lokali	usEugowych	wydzielonych	w	budynkach	
mieszkalnych;

3)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 funkcji	 innych	 nir	
okre[lone	w	pkt.	1	 i	2,obiektów	 i	urządzeG,	które	
mogą	 powodować	 przekroczenie	 dopuszczalnych	
standardów	 jako[ci	 [rodowiska	 poza	 terenem,	 na	
którym	 są	 zlokalizowane;	 zakazuje	 się	 lokalizowa-
nia:	stacji	paliw,	warsztatów	samochodowych,	sta-
cji	obsEugi	pojazdów,	myjni,	domów	pogrzebowych,	
obiektów	 usEug	 produkcyjnych,	 baz,	 magazynów	
oraz	 innych	 obiektów	 mogących	 powodować	 sta-
Ee	 lub	 okresowe	 uciąrliwo[ci	 dla	 podstawowych	
funkcji	terenu,	dopuszcza	się	jedynie	lokowanie	nie-
uciąrliwego	miejsca	pracy	wEa[ciciela	dziaEki	 ,	pod	
warunkiem,	ze	dziaEalno[ć	ta	nie	spowoduje	wpro-
wadzenia	 ruchu	 transportu	cięrkiego	ponad	3,5	 t,	
ani	wzmoronego	ruchu	samochodów	osobowych;

4)	zakazuje	się	lokalizowania	zabudowy	mieszka-
niowej	wielorodzinnej;

5)	w	zakresie	ochrony	przed	haEasem	zalicza	się	
tereny	MN	do	 terenów	przeznaczonych	pod	 zabu-
dowę	mieszkaniową;	ustala	się	ksztaEtowanie	zabu-
dowy	 uwzględniające	 strefę,	 gdzie	 more	 nastąpić	
przekroczenie	norm	haEasu	od	dróg.

3.	 Okre[la	 się	 zasady	 dotyczące	 lokalizowania	 i	
ksztaEtowania	garary	na	terenach	zabudowy	jedno-
rodzinnej:

1)	wyEącznie	w	sąsiedztwie	budynku	mieszkalne-
go	i	w	odlegEo[ci	nie	większej	nir	20	m	od	budyn-
ku	 mieszkalnego	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budyn-
ków	gospodarczych	 i	garary	 jako	wolnostojące	na	
maksymalnie	2	samochody	osobowe,	o	Eącznej	po-
wierzchni	zabudowy	do	46	m2	

2)	rzut	gararu	powinien	być	zwarty,	bez	przybu-
dówek,	o	wysoko[ci	nie	większej	nir	5	m	do	kaleni-
cy	i	kącie	nachylenia	poEaci	dachowych	nawiązują-
cym	do	budynku	mieszkalnego;

3)	 przy	 lokalizacji	 garary	 i	 budynków	 mieszkal-
nych	ustala	się	obowiązek	umorliwienia	naturalnym	
o[wietleniem	pomieszczeG	na	dziaEkach	sąsiednich.

4.	Ustala	się	przeznaczenie	terenów	dróg,	okre[la-
nych	dalej	jako	tereny	KDG,	KPj:

1)	przeznaczenie	podstawowe:	komunikacja	koEo-
wa,	oraz	komunikacja	piesza	i	rowerowa,	urządze-
nia	techniczne	związane	z	o[wietleniem	i	odwodnie-
niem	dróg;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 infrastruktura	
techniczna	-	sieci	i	urządzenia	uzbrojenia	inrynieryj-
nego	oraz	przyEącza	do	budynków,	zieleG	urządzona.

RozdziaE 3
Ochrona i ksztaEtowanie Eadu przestrzennego

§	 6.1.	 Obszar	 objęty	 planem	 jako	 zmiana	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gminy	Jastków	w	zakresie	wprowadzenia	terenów:	
zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	｠	dziaEki

nr	ewidencyjny	184/6,	187/1,	187/2	w	miejsco-
wo[ci	Natalin;

2.	Okre[la	się	strukturę	przestrzenną	obszaru	pla-
nu	 między	 innymi	 poprzez:	 wyznaczenie	 terenów	
zabudowanych	 i	 przeznaczonych	 pod	 zabudowę	
oraz	okre[lenie	zasady	zagospodarowania;

3.	Dopuszcza	się	projektowane	do	nasadzeG	szpa-
lery	drzew	mające	szczególne	znaczenie	dla	ksztaE-
towania	przestrzeni	drogi;

4.	Ustala	się	uwzględnienie	ekspozycji	widokowej	
z	dróg	poprzez:

1)	ksztaEtowanie	zabudowy	z	okre[leniem	maksy-
malnej	wysoko[ci	budynków;

2)	 wyznaczenie	 nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy	
od	krawędzi	jezdni	drogi	KDG	i	ciągu	pieszo-jezdne-
go	KPj;

3)	 ksztaEtowanie	 ukEadu	 przestrzennego	 przez	
okre[lenie	zasad	kolorystyki	elewacji	budynków.

5.	 Okre[la	 się	 zasady	 lokalizacji	 budynków	 po-
przez	wyznaczenie	na	rysunku	planu	nieprzekraczal-
nych	linii	zabudowy:
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1)	 nowe	 budynki	 nalery	 lokalizować	 zgodnie	 z	
okre[lonymi	 liniami	 zabudowy,	 z	 uwzględnieniem	
pkt	2;

2)	linie	zabudowy	nie	odnoszą	się	do:	
a)	podziemnych	czę[ci	budynków,	które	nie	wy-

stają	ponad	poziom	terenu,
b)	ramp,	pochylni,	schodów.
6.	 W	 ramach	 ksztaEtowania	 elewacji	 zabudowy	

od	strony	przestrzeni	publicznych	ustala	się	dla	nich	
następujące	zasady	zabudowy	i	zagospodarowania:	

1)	 elewacje	 budynków	 powinny	 być	 wykonane	
ze	szlachetnych	materiaEów	wykoGczeniowych	np.	
kamienia	naturalnego,	 tynków	szlachetnych,	cegEy	
klinkierowej,	 blach	 trapezowych	 pEytkotEoczonych	
lub	gEadkich;

2)	dopuszcza	się	stosowanie	elewacji	szklanych;	
3)	ustala	się	zakaz	zastosowania	okEadzin	z	two-

rzyw	sztucznych	(siding),	blach	falistych,	blach	tra-
pezowych	wysokotEoczonych	oraz	zakazuje	się	 re-
alizacji	ogrodzeG	z	prefabrykatów	betonowych.

RozdziaE 4
Zasady lokalizowania reklam, szyldów i sEupów 

ogEoszeniowych

§	7.1.	Dopuszcza	 się	 sytuowanie	 znaków	 infor-
macyjnych	i	innych	obiektów	systemu	informacji.	

2.	Na	terenie	planu	dopuszcza	się	lokalizowanie:	
1)	sEupów	ogEoszeniowych;
2)	 reklam	o	powierzchniach	nie	większych	nir	3	

m2,	 w	 tym	 reklam	 dwustronnych	 o	 powierzchni	
kardej	ze	stron	nie	większej	nir	3	m2,	wyEącznie	na	
terenach	dróg,	jak	równier	na	terenie	dziaEek	przyle-
gających	do	tych	terenów;

3)	 reklam	o	powierzchniach	nie	większych	nir	8	
m2,	wyEącznie	na	terenach	dróg	oraz	dziaEek	przyle-
gających	do	tych	dróg.

3.	Okre[la	się	zasady	sytuowania	 reklam,	no[ni-
ków	reklam	i	sEupów	ogEoszeniowych	w	miejscach	i	
przestrzeniach	publicznych:

1)	ustala	się	następujące	minimalne	odlegEo[ci	re-
klam	i	sEupów	ogEoszeniowych	od	innych	obiektów	i	
elementów	zagospodarowania:

2)	zakazuje	się	umieszczania	no[ników	reklamy	i	
reklam	 na	 urządzeniach	 naziemnych	 infrastruktury	
technicznej,	 takich	 jak:	 szafki	energetyczne,	gazo-
we,	telekomunikacyjne,	na	sEupach	trakcji	elektrycz-
nych,	 stacjach	 transformatorowych,	wyrzutniach	 i	
czerpniach	wentylacyjnych,	oraz	na	obiektach	maEej	
architektury,	 chyba,	 re	 urządzenia	 i	 obiekty	 te	 są	
projektowane	specjalnie	jako	no[niki	reklamy;	

3)	 reklamy	 [wietlne	 -	 posiadająca	 wEasne	 we-
wnętrzne	pródEo	[wiatEa	i	pod[wietlane	-	posiadająca	
wEasne	zewnętrzne	pródEo	[wiatEa	oraz	o[wietlenie	
wystaw	 nie	 powinny	 być	 uciąrliwe	 dla	 urytkow-
ników	 sąsiadujących	 budynków	 oraz	 powodować	
ol[nienia	przechodniów	i	urytkowników	jezdni;	no-
[niki	reklamowe	ze	zmienną	ekspozycją	obrazu	lub	
o[wietlenia,	którego	czas	zmiany	ekspozycji	byEby	
krótszy	nir	10	 sekund	 (w	 tym	obraz	 telewizyjny),	

mogą	być	umieszczane	w	odlegEo[ci	większej	nir	50	
m	od	krawędzi	ulicy	i	100	m	od	skrzyrowania	dróg;

4)	 sytuowanie	 wolnostojących	 reklam	 musi	 być	
zgodne	 z	 przepisami	 dotyczącymi	 bezpieczeGstwa	
ruchu	drogowego	i	przepisami	prawa	budowlanego.

4.	Okre[la	się	zasady	sytuowania	no[ników	rekla-
mowych:

1)	pEaszczyzny	ekspozycyjne	reklam	nalery	sytu-
ować	prostopadle	lub	równolegle	do	elementów	ist-
niejącego	zagospodarowania	takich	 jak	np.:	o[	 lub	
krawędp	jezdni,	elewacje	budynków,	linia	ogrodze-
nia;

2)	 na	 terenie	 jednej	 drogi,	 w	 terenie	 podobnie	
zagospodarowanym,	 formaty	 reklam	 powinny	 być	
jednakowe,	jednakowo	ukierunkowane,	umieszczo-
ne	na	 jednej	wysoko[ci,	morliwie	w	 jednakowych	
odlegEo[ciach.
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1) elewacje budynków powinny być wykonane ze szlachetnych materiałów wykończeniowych 
np. kamienia naturalnego, tynków szlachetnych, cegły klinkierowej, blach trapezowych 
płytkotłoczonych lub gładkich; 

2) dopuszcza się stosowanie elewacji szklanych;  
3) ustala się zakaz zastosowania okładzin z tworzyw sztucznych (siding), blach falistych, blach 

trapezowych wysokotłoczonych oraz zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

Rozdział 4 

Zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych 

§ 7 

4. Dopuszcza się sytuowanie znaków informacyjnych i innych obiektów systemu informacji.  

5. Na terenie planu dopuszcza się lokalizowanie:  
1) słupów ogłoszeniowych; 
2) reklam o powierzchniach nie większych niż 3 m2, w tym reklam dwustronnych o powierzchni każdej 

ze stron nie większej niż 3 m2, wyłącznie na terenach dróg, jak również na terenie działek 
przylegających do tych terenów; 

3) reklam o powierzchniach nie większych niż 8 m2, wyłącznie na terenach dróg oraz działek 
przylegających do tych dróg. 

6. Określa się zasady sytuowania reklam, nośników reklam i słupów ogłoszeniowych w miejscach 
i przestrzeniach publicznych: 
5) ustala się następujące minimalne odległości reklam i słupów ogłoszeniowych od innych obiektów 

i elementów zagospodarowania: 

Elementy zagospodarowania: 
Reklamy o powierzchni nie 

większej niż 3 m2 

i nośniki tych reklam 

Reklamy o powierzchni 
nie większej niż 8 m2 

(od 3 do 8 m2) i nośniki 
tych reklam 

Słupy 
ogłoszeniowe 

Znaki drogowe i znaki 
wolnostojące  

10 m 20 m 10 m 

Krawędź jezdni poza 
skrzyżowaniem 

2,5 m 2,5 m 2,5 m 

Przejście dla pieszych 10 m 15 m 5 m 

Latarnie uliczne 2,5 m 5 m 2,5 m 

Pień drzewa 3 m 6 m 3 m 

Korona drzewa 0,5 m 0,5 m 1 m 

Kamery wizyjne systemu 
monitoringu 

30 m 50 m 30 m 

6) zakazuje się umieszczania nośników reklamy i reklam na urządzeniach naziemnych infrastruktury 
technicznej, takich jak: szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji 
elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach wentylacyjnych, oraz na 
obiektach małej architektury, chyba, że urządzenia i obiekty te są projektowane specjalnie jako 
nośniki reklamy;  

7) reklamy świetlne - posiadająca własne wewnętrzne źródło światła i podświetlane - posiadająca 
własne zewnętrzne źródło światła oraz oświetlenie wystaw nie powinny być uciążliwe dla 
użytkowników sąsiadujących budynków oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników 
jezdni; nośniki reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany 
ekspozycji byłby krótszy niż 10 sekund (w tym obraz telewizyjny), mogą być umieszczane 
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RozdziaE 5
Zasady lokalizowania ogrodzeG

§	8.1.	Okre[la	się	zasady	lokalizowania	ogrodzeG:	
1)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 ogrodzeG	 na	 tere-

nach	komunikacji:	drogach	(tereny	KDG,	KPj),
2)	zakazuje	się	lokalizowania	ogrodzenia	pomiędzy	

terenami	komunikacji;	
3)	nie	uwara	się	za	ogrodzenia	obiektów	maEej	ar-

chitektury	takich,	jak:	pachoEki,	sEupki,	pojemniki	z	
zielenią,	wydzielenia	 tymczasowych	ogródków	ka-
wiarnianych.

2.	Ogrodzenia	terenów	powinny	speEniać	następu-
jące	warunki:

1)	 maksymalna	 wysoko[ć	 ogrodzenia:1,8	 m	 od	
poziomu	terenu;	

2)	 ogrodzenie	 od	 strony	miejsc	 i	 przestrzeni	 pu-
blicznych	nalery	lokalizować	w	linii	rozgraniczającej	
terenu;	 przy	 czym	 dopuszcza	 się	wycofanie	 ogro-
dzenia	w	gEąb	terenu	celem	nawiązania	do	linii	ist-
niejącego	ogrodzenia;

3)	ogrodzenie	powinno	być	arurowe,	co	najmniej	
powyrej	0,6	m	od	poziomu	terenu;

3.	 Ustala	 się	 bezwzględny	 zakaz	 realizacji	 ogro-
dzeG	z	prefabrykowanych	elementów	betonowych	
na	caEym	obszarze	objętym	zmianą	planu	miejsco-
wego.

RozdziaE 6
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§	9.1.	Obszar	objęty	zmianą	planu	nie	jest	poEoro-
ny	w	granicach	szczególnego	obszaru	ochronnego:

1)	zasady	ochrony	obszaru:
a)	 zakaz	 odprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cie-

ków	do	wód	i	gruntu,	w	tym	[cieków	opadowych	z	
terenów	komunikacji,	bez	 ich	wcze[niejszego	pod-
czyszczenia,

b)	zakaz	lokalizowania	obiektów	stanowiących	za-
grorenie	dla	jako[ci	wód	podziemnych	nie	zabezpie-
czonych	przed	przenikaniem	do	podEora	substancji	
szkodliwych	dla	[rodowiska,

c)	realizacja	zbiorczego	systemu	gospodarki	wod-
no	｠	[ciekowej	jako	rozwiązanie	docelowe,	dopusz-
cza	 się	 realizację	 zbiornika	 bezodpEywowego	 jako	
rozwiązanie	tymczasowe.

2.	 Ustala	 się	 zakaz	 realizacji	 inwestycji	 przekra-
czających	standardy	 jako[ci	[rodowiska,	wymaga-
jących	 tworzenia	obszarów	ograniczonego	urytko-
wania.

3.	Zakazuje	się	realizacji	przedsięwzięć	oraz	pro-
wadzenia	 dziaEalno[ci	 mogących	 powodować	 de-
gradację	 [rodowiska,	 w	 tym	 zakaz	 przedsięwzięć	
mogących	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	w	
rozumieniu	 ustawy	 Prawo	Ochrony	Zrodowiska,	 z	
wyjątkiem	dróg	publicznych	oraz	lokalnej	infrastruk-
tury	technicznej.

§	10.1.	Ustala	się	ochronę	krajobrazu	kulturowe-
go	i	przyrodniczego,	w	której	obowiązuje:

1)	przeksztaEcenia	urbanistyczne,	uzupeEnienia	za-
budowy	powinny	zachowywać	charakter	i	skalę	w	
stosunku	do	otoczenia;

2)	nowa	zabudowa	nie	powinna	dominować	skalą	
nad	obiektami	chronionymi	w	rórnorodno[ci	zasto-
sowanych	form,	detali	architektonicznych	oraz	fak-
tur	elewacji;	

2.	Dla	 terenów	zieleni	urządzonej	na	 terenie	MN	
ustala	się:

1)	nasadzenia	drzew	i	krzewów	od	strony	budyn-
ków	mieszkalnych,	uzupeEnianie	zieleni;

2)	obowiązek	zapewnienia	powierzchni	biologicz-
nie	 czynnych	 pokrytych	 ro[linno[cią,	 zgodnie	 ze	
wskapnikami;

3)	 obowiązek	 odprowadzania	 wód	 opadowych	 i	
roztopowych	bezpo[rednio	do	gruntu.

3.	Dla	terenów	dróg	ustala	się	nasadzenia	szpale-
rów	drzew,	 lokalizacja	szpaleru	drzew	w	przekroju	
drogi	more	podlegać	zmianom;	dopuszcza	się	wy-
mianę	drzew	chorych,	zamierających	na	nowe.

4.	Dla	terenu	ustala	się:
1)	zakaz	lokalizowania	usEug	uciąrliwych,	których	

uciąrliwo[ć	wykracza	poza	granice	wEasno[ci;
2)	 ustala	 się	 stosowanie	 urządzeG	 grzewczych	

zasilanych	 ze	 pródeE	 niskoemisyjnych,	 dopuszcza	
się	wykorzystanie	 energii	 elektrycznej	 do	 zasilania	
urządzeG	grzewczych	oraz	do	wytwarzania	ciepEa,	
szczególnie	 w	 obiektach	 czasowo	 wykorzystywa-
nych.

5.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 nie	 występują	
obiekty	objęte	prawną	formą	ochrony	przyrody.

6.	W	zakresie	przeciwdziaEania	powstawaniu	za-
nieczyszczeG	i	haEasu	ustala	się:

1)	wprowadzenie	rozwiązaG	technicznych	i	prze-
strzennych	sprzyjających	ograniczaniu	powstawania	
i	 rozprzestrzeniania	 się	haEasu	 i	 drgaG	np.	poprzez	
wprowadzenie	 i	 uzupeEnianie	 zieleni	 przyulicznej	 ｠	
szpalerów	drzew	i	zieleni	niskiej;

2)	na	terenach	zabudowy	nie	dopuszcza	się	lokali-
zowania	ekranów	akustycznych	w	ulicy;

3)	 realizację	 nowej	 zabudowy	 zlokalizowanej	 od	
strony	 ulic,	 w	 sposób	 uwzględniający	 potencjalne	
zanieczyszczenia	 związane	 z	 haEasem	 i	 drganiami,	
między	 innymi	 poprzez	 zastosowanie	 rozwiązaG	
konstrukcyjno-budowlanych	ograniczających	uciąr-
liwo[ć	 akustyczną	 w	 budynkach,	 obiektach	 i	 po-
mieszczeniach	przeznaczonych	na	staEy	pobyt	ludzi;

4)	dopuszcza	się	wprowadzanie	zieleni,	stanowią-
cych	izolację	akustyczną	dla	zabudowy	sąsiedniej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt-

ków i dóbr kultury wspóEczesnej

§	11.	Ustala	się	następujące	zasady	ochrony	dzie-
dzictwa	 kulturowego,	 zabytków	 oraz	 dóbr	 kultury	
wspóEczesnej:
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1)	na	obszarze	objętym	planem	ochrona	zabytków	
obejmuje:

a)	 zobowiązanie	 osób	 prowadzących	 roboty	 bu-
dowlane	i	ziemne	w	przypadku	ujawnienia	w	trakcie	
prac	przedmiotu	,	który	posiada	cechy	zabytku,	do:

-	niezwEocznego	powiadomienia	o	tym	Wójta	Gmi-
ny	i	wEa[ciwego	OddziaEu	SEurb	Ochrony	Zabytków,

-	zabezpieczenia	odkrytego	przedmiotu,
-	wstrzymania	wszelkich	prac,	mogących	uszko-

dzić	 lub	 zniszczyć	 znalezisko,	 do	 czasu	 wydania	
przez	SEurby	Ochrony	Zabytków	odpowiednich	za-
rządzeG.

RozdziaE 8
KsztaEtowanie miejsc i przestrzeni publicznych

§	12.1.	Wyznacza	 się	ukEad	miejsc	 i	 przestrzeni	
publicznych	w	skEad,	którego	wchodzi	 teren	dróg:	
KDG,	KPj.

2.	 Zakazuje	 się	 lokalizowania	 budynków,	 tym-
czasowych	obiektów	usEugowo-handlowych,	ogro-
dzeG	 wewnętrznych,	 przy	 czym	 nie	 uwara	 się	 za	
ogrodzenia	 obiektów	 maEej	 architektury	 takich	 jak	
pachoEki,	 sEupki,	 pojemniki	 z	 zielenią,	 z	 wyjątkiem	
urządzeG	 bezpieczeGstwa	 i	 organizacji	 ruchu	 oraz	
ogrodzeG	klombów	i	trawników.

§13.	 W	 zakresie	 dostępno[ci	 przestrzeni	 pu-
blicznych	 dla	 osób	 niepeEnosprawnych	 ustala	 się	
ksztaEtowanie	 terenu	 drogi	 realizowanej	 w	 liniach	
rozgraniczających	innych	terenów,	zgodnie	z	nastę-
pującymi	zasadami:

1)	 chodniki,	 oraz	 inne	 powierzchnie	 utwardzone	
przeznaczone	do	ruchu	pieszych	powinny	posiadać	
nawierzchnię	równą,	nie-[liską,	twardą	i	stabilną;	na	
chodnikach	nalery	zachować	pasy	wolne	od	prze-
szkód,	 wyEącznie	 dla	 ruchu	 pieszego	 o	 szeroko[ci	
nie	mniejszej	nir	1,5	m,	

2)	jezdnie	powinny	posiadać	nawierzchnię	równą,	
nie-[liską,	twardą	i	stabilną,	szczególnie	w	rejonach	
przej[ć	dla	pieszych;	

3)	 przestrzenie	 publiczne	powinny	być	o[wietlo-
ne	 równomierne,	 latarnie	 i	 inne	 pródEa	 [wiatEa	 nie	
powinny	powodować	o[lepiania.	Latarnie	powinny	
być	lokalizowane	w	sposób	nie	kolidujący	z	ruchem	
pieszym,	w	miarę	morliwo[ci	blisko	krawędzi	jezdni.

RozdziaE 9
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§	14.1.	Okre[la	się	parametry	i	wskapniki	ksztaE-
towania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu,	
w	odniesieniu	do	terenów	o	rórnym	przeznaczeniu:

1)	 ustala	 się	 gabaryty	 i	 wysoko[ć	 zabudowy,	
zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi;

2)	ustala	się	maksymalną	 intensywno[ć	zabudo-
wy,	zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi;

3)	 ustala	 się	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudo-
wy,	zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowymi;

4)	 ustala	 się	 minimalny	 procentowy	 udziaE	 po-
wierzchni	biologicznie	czynnej,	zgodnie	z	ustalenia-
mi	szczegóEowymi;

2.	Ustala	się	zasady	ksztaEtowania	geometrii	da-
chu:

1)	dopuszcza	się	stosowanie	dachów	o	kącie	na-
chylenia	poEaci	dachowych	od	15%	do	100%	,przy	
czym	 wszystkie	 poEacie	 powinny	 mieć	 jednakowy	
kąt	nachylenia	 albo	dopuszcza	 się	 stosowanie	da-
chów	pEaskich	i	stropodachów;

2)	 dopuszcza	 się	 lukarny	 oraz	 zmniejszenie	 kąta	
nachylenia	 dachu	 do	 15	 %	 fragmentów	 budynku	
takich	jak:	werandy,	dobudowane	garare,	lukarny.

3.	 Ustala	 się	 zasady	 ksztaEtowania	 kolorystyki	 i	
materiaEów	wykoGczenia	elewacji	oraz	pokrycia	da-
chów	projektowanych	budynków	na	obszarze	pla-
nu,	z	uwzględnieniem	ustaleG	§	5:

1)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 na	 elewacjach	 bu-
dynków	 tynków,	 okEadzin	 z	 kamienia	 naturalnego	
lub	cegEy	klinkierowej,	blach	trapezowych	pEytkotEo-
czonych	lub	gEadkich;

2)	 dopuszcza	 się	 zastosowanie	 na	 elewacjach	
przeszklonych	[cian	kurtynowych;	

3)	zakazuje	się	stosowania	na	elewacjach	okEadzin	
z	blachy	falistej	i	trapezowej	wysokotloczonej	oraz	
tworzyw	sztucznych	typu	siding;

4)	dopuszcza	się	stosowanie	na	elewacjach	tynko-
wanych	wyEącznie	 kolorów	pastelowych,	 jasnych,	
rozbielonych,	w	gamie	kolorów:	kremowego,	bero-
wego,	 sepii,	 szaro[ci,	 bieli	 i	 koloru	 zblironego	 do	
piaskowca	z	wykluczeniem	wszystkich	kolorów	ja-
skrawych	i	ciemnych	dla	zabudowy	usEugowej;

5)	dopuszcza	się	stosowanie	na	elewacjach	tynko-
wanych	odcieni	pastelowych,	jasnych,	rozbielonych	
z	 wykluczeniem	 wszystkich	 kolorów	 jaskrawych	 i	
ciemnych	dla	zabudowy	jednorodzinnej;

6)	zabrania	się	stosowania	wzorów	na	elewacjach	
(poziomych	 lub	 pionowych	 pasów	 itp.)	 za	 wyjąt-
kiem	wydzielenia	strefy	przyziemia	 i	ostatniej	kon-
dygnacji	budynku	(np.	 innym	odcieniem	koloru	 lub	
innym	materiaEem	wykoGczenia	elewacji);

7)	 zabrania	 się	 sytuowania	 urządzeG	 klimatyza-
cyjnych	na	elewacjach	zwróconych	w	stronę	prze-
strzeni	publicznych	tj.	od	strony	ulic;

8)	 dopuszcza	 się	 stosowanie	 dachów	pokrytych	
zielenią;

9)	 jako	 pokrycie	 dachów	obiektów	o	wysoko[ci	
nie	przekraczającej	3	kondygnacji	nalery	stosować	
pokrycia	dachowe	o	tradycyjnej	kolorystyce	w	od-
cieniach	czerwieni,	brązów,	sepii,	szaro[ci	z	wyklu-
czeniem	kolorów	jaskrawych;

10)	 nakazuje	 się	 stosowanie	 stonowanej	 kolory-
styki	elewacji	 i	pokrycia	dachów	budynków,	ogro-
dzenia	jako	jednolitej	caEo[ci.

4.	W	zakresie	likwidowania	barier	architektonicz-
nych	 oraz	 dostępno[ci	 obiektów	 usEugowych	 dla	
osób	 niepeEnosprawnych	 ustala	 się	 ksztaEtowanie:	
wej[ć	do	budynków	i	terenów	oraz	wnętrz	budyn-
ków:	 gEówne	 wej[cia	 do	 budynków	 nalery	 sytu-
ować	w	poziomie	 terenu	przed	wej[ciem	bez	pro-
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gów	i	stopni,	tak,	aby	byEo	ono	dostępne	dla	osób	
poruszających	się	na	wózkach,	przy	wej[ciach	usy-
tuowanych	powyrej	poziomu	 terenu	nalery	 stoso-
wać	 rampy,	 (jereli	 nie	 jest	 to	 morliwe	 windy	 lub	
podno[niki)	dostosowane	do	potrzeb	osób	porusza-
jących	 się	 na	 wózkach.	 Jereli	 gEówne	 wej[cie	 do	
budynku	 istniejącego	nie	 jest	morliwe	do	przysto-
sowania	dla	osób	niepeEnosprawnych	dopuszcza	się	
dostosowanie	innego	wej[cia,	pod	warunkiem	jego	
czytelnego	oznakowania.

RozdziaE 10
Tereny nararone na niebezpieczeGstwo powodzi

§	15.	Na	 obszarze	 będącym	przedmiotem	 zmia-
ny	planu	nie	występują	 tereny	 i	 obiekty	podlegają	
ochronie	na	podstawie	przepisów	szczególnych,	w	
tym	tereny	górnicze	a	takre	zagrorone	osuwaniem	
się	mas	ziemnych	i	obszary	nararone	na	niebezpie-
czeGstwo	powodzi.

RozdziaE 11
Zasady i warunki scalania i podziaEu nieruchomo-

[ci

§	16.	Ustala	się	zasady	scalania	i	podziaEu	nieru-
chomo[ci:

1)	nie	wyznacza	się	obszarów	scalenia	i	podziaEu	
nieruchomo[ci;

2)	ustala	się	wydzielanie	dziaEek	zgodnie	z	wyzna-
czonymi	na	rysunku	planu	liniami	rozgraniczającymi	
terenów;

3)	dopuszcza	się	Eączenie	istniejących	dziaEek	oraz	
podziaE	na	dziaEki	budowlane;

4)	dopuszcza	się	Eączenie	dziaEek	w	celu	uzyskania	
powierzchni	dziaEek	nie	mniejszych	od	ustalonego	w	
planie	minimum	dla	dziaEki	przeznaczonej	pod	zabu-
dowę	jednorodzinną	min	1200	m2;

5)	przeprowadzony	podziaE	nie	more	powodować	
powstania	 sytuacji,	 która	 uniemorliwiaEaby	 pra-
widEowe	 zagospodarowanie	 dziaEek	 sąsiadujących	
｠	 zgodnie	 z	 przepisami	 oraz	 funkcją	 i	 warunkami	
zagospodarowania	dla	caEego	kwartaEu	zabudowy	｠	
dziaEka	musi	mieć	zapewniony	dostęp	do	drogi	pu-
blicznej	bezpo[redni	lub	poprzez	wydzielony	dojazd	
drogą	wewnętrzną;

6)	dopuszcza	się	 zachowanie	 istniejących	granic	
podziaEów	｠	podziaEy	wtórne	nalery	przeprowadzać	
tak	aby	zabudowa	tworzyEa	pierzeje	dróg	,	tj.	w	kie-
runkach	prostopadEych	lub	równolegEych	do	wyzna-
czonych	dróg	z	morliwo[cią	dostosowania	do	kie-
runków	 istniejących	 podziaEów	 w	 sytuacjach,	 gdy	
wyznaczone	drogi	nie	zachowują	kąta	prostego	w	
stosunku	do	istniejących	granic	dziaEek;

7)	dopuszcza	się	podziaE	istniejących	dziaEek	inny	
nir	 postulowany	 w	 planie,	 wyznaczony	 na	 rysun-
ku	 planu	 linią	 przerywaną,	 z	 warunkiem	 uwzględ-
nienia	 zasady	 obsEugi	 komunikacyjnej	 przez	 drogi	
wewnętrzne	wspólne	dla	co	najmniej	dwóch	przy-
legEych	dziaEek;

8)	nie	dopuszcza	się	podziaEu	dziaEki	opartego	na	
indywidualnym	 dojepdzie,	 wyznaczonym	 w	 grani-
cach	dziaEki	z	pominięciem	dziaEki	przylegEej,	której	
podziaE	wymagaEby	równier	indywidualnego,	analo-
gicznego	dojazdu	｠	nie	dotyczy	to	sytuacji,	w	której	
przylegEa	 dziaEka	 zagospodarowana	 będzie	 w	 inny	
sposób	nie	wymagający	tego	dojazdu;

9)	 podziaE	 nalery	 przeprowadzać	 z	 uwzględnie-
niem	dróg	publicznych	wyznaczonych	w	planie	oraz	
dróg	wewnętrznych	niezbędnych	do	obsEugi	wszyst-
kich	dziaEek	powstaEych	po	podziale	z	zachowaniem	
zasady	okre[lonej	w	ust.	1.	pkt	8);

a)	 kierunki	 podziaEów	winny	 odpowiadać	 kierun-
kom	linii	rozgraniczających	dróg	publicznych;

10)	lokalizacja	kiosków,	reklam,	elementów	syste-
mu	informacji	nie	wymaga	wydzielania	dziaEek.

RozdziaE 12 
Zasady ksztaEtowania systemów komunikacji, 

parkingi i wskapniki parkingowe

§	17.1.	Okre[la	się	zasady	przebudowy	(moderni-
zacji),	rozbudowy	i	budowy	systemów	komunikacji	
na	obszarze	planu:

1)	ustala	się	ukEad	dróg	publicznych	obejmujący:
a)	tereny	dróg	zlokalizowanych	na	obszarze	obję-

tym	planem	(oznaczone	na	rysunku	planu	symbola-
mi	KDG),

b)	 tereny	ciągów	pieszo-jezdnych	 (oznaczone	na	
rysunku	planu	symbolami	KPj);

2)	ustala	się	przebieg	linii	rozgraniczających	tere-
nów	komunikacji,	okre[lonych	w	pkt	1	oraz	klasyfi-
kację	funkcjonalną	dróg	i	zasady	obsEugi	komunika-
cyjnej	terenów,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3)	ustala	się	zasady	zagospodarowania	poszcze-
gólnych	 dróg	 i	 ciągów	 pieszo-jezdnych,	 zgodnie	 z	
ustaleniami	szczegóEowymi.

2.	Ustala	się	ukEad	komunikacji	koEowej	obsEugu-
jącej	teren	objęty	opracowaniem,	w	skEad,	którego	
wchodzą:

1)	droga	gminna,	KDG	ustalenia	szczegóEowe	wg;	
§	20	ust.	1.	pkt	2;

2)	ciągi	pieszo-jezdne,	KPj	okre[lone	w	§	20	ust.1.	
pkt	3.

3.	Ustala	się	podstawowy	ukEad	komunikacji	pie-
szej	 na	 terenie	 objętym	 opracowaniem,	 w	 skEad,	
którego	wchodzą:

1)	chodniki	w	liniach	rozgraniczających	dróg	i	cią-
gów	pieszo-jezdnych	w	obszarze	objętym	planem;

2)	dopuszcza	się	wykorzystanie	terenów	ciągów	
pieszo-jezdnych	 dla	 potrzeb	 komunikacji	 koEowej	
jako	równorzędnej	z	komunikacją	pieszą	na	tych	te-
renach;

4.	Ustala	się	podstawowy	ukEad	komunikacji	 ro-
werowej	na	terenie	objętym	opracowaniem:

1)	 dopuszcza	 się	 prowadzenie	 ruchu	 rowerowe-
go	w	ramach	jezdni,	wydzielonych	[cierek	rowero-
wych	lub	ciągów	pieszo-rowerowych;

2)	 dopuszcza	 się	 prowadzenie	 ruchu	 rowerowe-
go	 w	 ramach	 jezdni,	 wydzielonych	 [cierek	 rowe-
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rowych	 lub	 ciągów	 pieszo-rowerowych	 na	 terenie	
ciągów	pieszo-jezdnych;

5.	Ustala	się	zasady	obsEugi	terenu	objętego	pla-
nem	przez	komunikację	autobusową:

1)	dopuszcza	się	wyznaczenie	nowych	lokalizacji	
przystanków	autobusowych.

6.	 Ustala	 się	 zasady	 lokalizowania	 parkingów	 i	
miejsc	parkingowych:

1)	 ustala	 się	 lokalizację	miejsc	 parkingowych	na	
terenie	 dziaEki	 budowlanej	 w	 ilo[ci	 wynikającej	 ze	
wskapników	ustalonych	w	ust.	7;

2)	dopuszcza	się	realizację	nowych	wydzielonych	
zatok	parkingowych	na	terenach:	dróg	(KDG);

7.	Ustala	się	następujące	wskapniki	parkingowe:
1)	dla	lokali	usEugowych	dla	budynków	i	pomiesz-

czeG	usEugowych	｠	nie	mniej	nir	15	i	nie	więcej	nir	
25	miejsc	parkingowych	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	budynków	lub	pomieszczeG,

2)	dla	terenów	MN:	dla	budynków	i	pomieszczeG	
mieszkalnych	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	mi-
nimum	jednego	miejsca	gararowego	lub	miejsca	do	
parkowania	na	kardej	dziaEce,	jednak	nie	mniej	nir:

a)	1	miejsce	na	1	mieszkanie,
b)	1	miejsce	na	25	m2	powierzchni	usEugowej.

RozdziaE 13
Uzbrojenie terenu

§	 18.1.	 Okre[la	 się	 następujące	 zasady	 przebu-
dowy	(modernizacji),	rozbudowy	lub	budowy	syste-
mów	infrastruktury	technicznej	na	obszarze	objętym	
opracowaniem:

1)	zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącej	sieci	wodo-
ciągu	gminnego;

2)	odprowadzenie	 [cieków	sanitarnych	do	kana-
lizacji	sanitarnej,	do	czasu	jej	realizacji	do	zbiornika	
bezodpEywowego	 jako	 rozwiązanie	 tymczasowe;	 z	
chwilą	 wybudowania	 kanalizacji	 sanitarnej	 nalery	
obiekt	podEączyć	do	sieci,	a	zbiornik	bezodpEywowy	
zlikwidować;

3)	odprowadzenie	wód	opadowych	powierzchnio-
wo	do	gruntu	na	terenie	wEasnej	dziaEki,	zaleca	się	
gromadzenie	wód	opadowych	 i	 ich	pópniejsze	wy-
korzystanie;

4)	zaopatrzenie	w	ciepEo	ze	pródeE	lokalnych	opa-
lanych	paliwem	niskoemisyjnym;

5)	sieć	energetyczna	-	zasilanie	z	istniejącej	sieci,	
sieć	rozdzielcza	niskiego	napięcia	zgodnie	z	warun-
kami	technicznymi	okre[lonymi	przez	zarządcę	sieci;	

6)	sieć	energetyczna	-	[redniego	napięcia	zgodnie	
z	 warunkami	 technicznymi	 okre[lonymi	 przez	 za-
rządcę	sieci	przewidziana	do	przebudowy;	

7)	sieć	telefoniczna	-	z	sieci	magistralnych	 lub	z	
kablami	doziemnymi,	po	okre[leniu	warunków	przez	
zarządcę	sieci.

2.	W	zakresie	zaopatrzenia	w	gaz	i	sieci	gazowej:
1)	ustala	się	zaopatrzenie	w	gaz	zabudowy	na	te-

renie	planu	z	sieci	gazowej;

2)	ustala	się	rezerwy	terenu	dla	sieci	gazowej	na	
terenach	 poEoronych	 w	 liniach	 rozgraniczających:	
dróg	(KDG,	KPj);

3)	nie	przewiduje	się	na	obszarze	planu	lokalizacji	
urządzeG	 gazowniczych	 wymagających	 szczegól-
nych	stref	bezpieczeGstwa;

4)	sieci	i	urządzenia	gazowe	powinny	być	realizo-
wane	 zgodnie	 z	 warunkami	 okre[lonymi	 w	 rozpo-
rządzeniu	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	
powinny	odpowiadać	sieci	gazowe;	w	szczególno-
[ci:	linie	ogrodzeG	powinny	przebiegać	w	odlegEo[ci	
nie	mniejszej	nir	0,5	m	od	gazociągu,	w	linii	ogro-
dzenia	 lub	 na	 [cianie	 budynku	 nalery	 umieszczać	
szafkę	gazową	otwieraną	od	strony	ulicy.

5)	 zabrania	 się	 lokalizowania	na	 terenie	objętym	
opracowaniem	 napowietrznych	 linii	 elektroenerge-
tycznych;

6)	przy	projektowaniu	nowych	inwestycji	kubatu-
rowych	nalery	unikać	kolizji	z	istniejącymi	elemen-
tami	infrastruktury	technicznej;	w	przypadku	kolizji	
projektowanego	 zagospodarowania	nalery	 istnieją-
cą	sieć	przenie[ć	zgodnie	z	warunkami	okre[lonymi	
w	przepisach	szczególnych	po	uzgodnieniu	z	wEa[ci-
wym	zarządcą	sieci;

7)	realizacja	inwestycji	wymaga	zapewnienia	dróg	
porarowych	 wynikających	 z	 przepisów	 szczegól-
nych.

3.	W	zakresie	dostępu	do	telefonicznych	poEączeG	
kablowych	i	sieci	teletechnicznych:

1)	 dopuszcza	 się	 obsEugę	 telekomunikacyjną	
obiektów	 na	 terenie	 objętym	 opracowaniem	 z	 ist-
niejącej	sieci	 telekomunikacyjnej	 lub	z	 innych	sieci	
telekomunikacyjnych;

2)	 zabrania	 się	 lokalizowania	na	 terenie	objętym	
opracowaniem	nowych	napowietrznych	linii	teleko-
munikacyjnych.

4.	W	zakresie	usuwania	odpadów:
1)	ustala	się	obowiązek	wyposarania	nieruchomo-

[ci	w	urządzenia	oraz	miejsca	sEurące	do	zbierania	
odpadów,	w	tym	zbieranych	selektywnie;	

2)	ustala	się	wyworenie	odpadów	wytwarzanych	
na	obszarze	planu	systemem	zorganizowanym	oraz	
unieszkodliwianie	odpadów	poza	obszarem	objętym	
planem;

3)	dopuszcza	się	lokalizowanie	urządzeG	do	zbie-
rania	lub	segregacji	odpadów	(kosze,	pojemniki),	na	
terenach	dróg.

5.	W	zakresie	sieci	radiokomunikacyjnych:
1)	nie	dopuszcza	się	instalacji	urządzeG	sieci	radio-

komunikacyjnych,	w	tym	anten	 i	stacji	bazowych,	
na	obszarach	zabudowy	mieszkaniowej,

2)	nie	dopuszcza	się	urządzeG	w	formie	wolnosto-
jących	budynków	i	budowli.

RozdziaE 14
Zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzenia i urytkowania terenów

§	19.	 Jereli	 istniejące	 zagospodarowanie	 terenu	
jest	niezgodne	z	ustalonym	w	planie	dopuszcza	się	
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urytkowanie	 terenów	 zgodnie	 ze	 stanem	 istnieją-
cym	do	czasu	ich	zagospodarowania	zgodnie	z	prze-
znaczeniem	okre[lonym	w	planie.

RozdziaE 15
Ustalenia szczegóEowe dla terenów

§	20.	Ustalenia	dla	obszaru	-	dziaEki	nr	ewidencyj-
ny	184/6,	187/1,	187/2	w	miejscowo[ci	Natalin:

1)	Ustala	się	przeznaczenie	i	zasady	zagospodaro-
wania	terenu	MN-1:
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zbierania odpadów, w tym zbieranych selektywnie;  
2) ustala się wywożenie odpadów wytwarzanych na obszarze planu systemem zorganizowanym oraz 

unieszkodliwianie odpadów poza obszarem objętym planem; 
3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na 

terenach dróg. 

5. W zakresie sieci radiokomunikacyjnych: 

1)  
 

Symbol na rysunku 
planu 

MN-1 

Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; zgodnie z § 5, 
Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 0,4; 
- maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 40%; 
- maksymalna wysokość budynków – 11 m, nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne; 
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej - 50%; 
- geometria dachu – wg; §14; 
- ogrodzenia – wg; § 8; 
- linie zabudowy wg; rysunku planu.  

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz 
ograniczenia w 
użytkowaniu 

- zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, szyldów, wg; §7; 
- dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg; § 13; 
- zasady ochrony środowiska, wg; § 9, §10; 
- zasady łączenia i podziału nieruchomości, wg; §16; 

Zasady obsługi terenu 
- komunikacja 

- obsługa komunikacyjna od strony drogi KDG – w części poza obszarem 
opracowania oraz od strony ciągu pieszo-jezdnego KPj; 

- wskaźniki miejsc parkingowych – wg; § 17; 
Zasady obsługi terenu 
- infrastruktura 
techniczna 

- warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, 
- odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie 

odpadów – wg; § 18; 
- parkingi– wg; § 17; 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu. 
 

 
2)    Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu KDG-2 (poza obszarem opracowania 
w części) 
 

Symbol na rysunku 
planu KDG-2 

Przeznaczenie terenu Tereny  drogi  gminnej; 
Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- zakazuje się wprowadzania zabudowy; 
- szerokość w liniach rozgraniczających 15 m; 
- szerokość jezdni 5,5 m; 
- szerokość chodnika min 1,5 m; 
- szerokość pasa zieleni 2 m; 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych; 
-  zapewnienie dojazdu i dojścia do terenu KPj-3, MN-1; 
- ogrodzenia – wg; § 8; 
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- linie zabudowy 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z rysunkiem planu; 

Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz 
ograniczenia 
w użytkowaniu 

- zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, szyldów, wg; § 7; 
- dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg; § 13; 
- zasady ochrony środowiska, wg; § 9, § 10; 
- dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości dla wydzielenia terenu 

drogi; 
- ustala się obowiązek zagospodarowania drogi jako przestrzeni publicznej; 

Zasady obsługi terenu 
- komunikacja 

- wjazd do ciągu pieszo-jezdnego; 

Zasady obsługi terenu 
- infrastruktura 
techniczna 

- warunki realizacji uzbrojenia – wg; § 18; 
- realizacja chodników, ścieżek rowerowych, z użyciem drobnowymiarowych 

materiałów rozbieralnych, utwardzone ciągi komunikacyjne należy 
wyposażyć w system odwodnienia uniemożliwiający infiltrację 
zanieczyszczeń 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- wg; § 19 
 

 

3) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu KPj-3 
 

Symbol na rysunku 
planu KPj-3 

Przeznaczenie terenu Tereny ciągu pieszo-jezdnego; zgodnie z § 5, 
Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

- zakazuje się wprowadzania zabudowy; 
- szerokość w liniach rozgraniczających 8 m; 
- szerokość jezdni 4,5 m; 
- szerokość chodnika 1,5 m; 
- szerokość pasa zieleni 2 m; 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych; 
-  zapewnienie dojazdu i dojścia do terenu MN-1; 
- ogrodzenia – wg; § 8; 
- linie zabudowy 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla budynków 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z rysunkiem planu; 
Szczególne warunki 
zagospodarowania 
terenu oraz 
ograniczenia w 
użytkowaniu 

- zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, szyldów, wg; § 7; 
- dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg; § 13; 
- zasady ochrony środowiska, wg; § 9, § 10; 
- dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości dla wydzielenia terenu 

drogi; 
- ustala się obowiązek zagospodarowania drogi jako przestrzeni publicznej; 

Zasady obsługi terenu 
- komunikacja 

- wjazd od strony drogi gminnej i ciągu pieszo-jezdnego; 

Zasady obsługi terenu 
- infrastruktura 
techniczna 

- warunki realizacji uzbrojenia – wg; § 18; 
- realizacja chodników, ścieżek rowerowych, z użyciem drobnowymiarowych 

materiałów rozbieralnych, utwardzone ciągi komunikacyjne należy 
wyposażyć w system odwodnienia uniemożliwiający infiltrację 
zanieczyszczeń 

Warunki tymczasowego 
zagospodarowania  

- wg; § 19 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	71 ｠	7071	｠ Poz.	1397

RozdziaE 16
Skutki prawne w zakresie warto[ci nieruchomo-

[ci

§	21.	Ustala	 się	 stawkę	 procentową	wysoko[ci	
jednorazowej	 opEaty	 na	 rzecz	 gminy	 w	 przypadku	
sprzedary	nieruchomo[ci	w	wysoko[ci:

1)	25%	wzrostu	warto[ci	-	dla	terenów	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej;

2)	 1%	wzrostu	warto[ci	｠	 dla	 terenów	w	przy-
padku	zbycia	nieruchomo[ci	na	 rzecz	wstępnych	 i	
zstępnych;

3)	1%	wzrostu	warto[ci	-	dla	terenów	infrastruk-
tury	technicznej;

4)	2%	wzrostu	warto[ci	-	dla	terenów	dróg.

RozdziaE 17
Ustalenia koGcowe

§	22.	Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wszczętych	przed	dniem	wej[cia	w	ry-
cie	niniejszego	planu,	 a	nie	 zakoGczonych	decyzją	
ostateczną,	stosuje	się	ustalenia	planu.

§	 23.	 Na	 obszarze	 objętym	 zmianą	 miejscowe-
go	planu	 zagospodarowania	przestrzennego	gminy	
Jastków	 traci	 moc:	 Miejscowy	 plan	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 gminy	 Jastków	 uchwalony	
uchwaEą	 Nr	 XVI/118/2000	 Rady	 Gminy	 Jastków	
z	dnia	12	grudnia	2000	r.,	ogEoszoną	w	Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego	Nr	32	poz.	
500	z	2001	r.,	w	zakresie	objętym	zmianą.	

§	 24.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego.

§	25.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
gminy	Jastków.

§	26.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Lubelskiego.	

Przewodniczący	Rady	Gminy	Jastków
Witold Nakonieczny
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/314/2010 

Rady Gminy Jastków 
z dnia  18 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY JASTKÓW 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków 

 
       Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy stwierdza, że w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jastków dla działki o numerze ewidencyjnym 184/6, 187/1,187/2 w miejscowości  Natalin, oraz w 
czasie 14 dni po okresie wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi. 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/314/2010 

Rady Gminy Jastków 
z dnia 18 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji  i zasadach  finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy. 
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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XXVIII/314/2010

Rady	Gminy	Jastków
z	dnia		18	marca	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY JASTKÓW
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	
zm.)	Rada	Gminy	stwierdza,	re	w	okresie	wyEore-
nia	 do	 publicznego	 wglądu	 projektu	 zmiany	 miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gminy	Jastków	dla	dziaEki	o	numerze	ewidencyjnym	
184/6,	187/1,187/2	w	miejscowo[ci		Natalin,	oraz	
w	czasie	14	dni	po	okresie	wyEorenia	nie	wpEynęEy	
radne	uwagi.
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ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	XXVIII/314/2010

Rady	Gminy	Jastków
z	dnia		18	marca	2010	r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji  i zasadach  finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które nale-

rą do zadaG wEasnych gminy

W	 miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	ustalono	następujące	zasady	zaopatrze-
nia	terenów	w	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej	oraz	komunikacji:

1)	 obsEuga	komunikacyjna	 terenów	odbywać	się	
będzie	poprzez	istniejącą	drogę		wewnętrzną;

2)	w	zakresie	gospodarki		[ciekowej		plan	zakEa-
da	przyEączenie	projektowanych	obiektów	do		sieci		
kanalizacji		sanitarnej,	w	związku	z	czym	istnieje	ko-
nieczno[ć	realizacji	jedynie	przyEącza,	co	spoczywa		
na		Inwestorze;

3)	w		zakresie		zaopatrzenia		w		wodę		plan		zakEa-
da		przyEączenie		projektowanych		obiektów	do		ist-
niejącej			sieci		wodociągowej,		w		związku		z		czym		
istnieje			konieczno[ć		realizacji	jedynie			przyEącza,	
co	spoczywa		na		Inwestorze;

4)	realizacja	pozostaEych	sieci	infrastruktury	tech-
nicznej,	tj.	elektroenergetycznej,	gazowniczej,	tele-
komunikacyjnej	nie	nalery	do	zadaG	wEasnych	gmi-
ny.


