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UCHWAŁA Nr XLIII/157/10 

RADY GMINY JASTRZĄB 

z dnia 21 maja 2010 r. 

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej, 
położonych w sołectwie Jastrząb w gminie Jastrząb. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póŎniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 
XXX/111/09 Rady Gminy Jastrzņb z dnia 16 marca 
2009r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów osiedla zabudowy jedno-
rodzinnej w sołectwie Jastrzņb uchwala siň, co 
nastňpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1) Stwierdza siň zgodnoŌń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z usta-
leniami „Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Jastrzņb, 
zatwierdzonym uchwałņ Rady Gminy Jastrzņb nr 
V/35/00 z dnia 17 listopada 2000r. 

2) Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów osiedla zabu-
dowy jednorodzinnej, obejmujņcy teren działki nr 
658 połoŐonej w miejscowoŌci Jastrzņb w gminie 
Jastrzņb – zwany dalej planem. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ planu sņ nastňpujņce za-
łņczniki do uchwały: 

1) Załņcznik nr 1 - rysunek planu wykonany w 
skali 1:1000 

2) Załņcznik nr 2 – wykaz uwag nie uwzglňdnio-
nych w projekcie planu. 

3) Załņcznik nr 3 - okreŌlenie sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 
technicznej z zakresu zadaŊ własnych gminy. 

§ 3. Plan obejmuje teren działki nr ewidencyjny 
658 połoŐonej w miejscowoŌci Jastrzņb w gminie 
Jastrzņb. 

§ 4.1) Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu: 

a) Granice terenu objňtego planem, 

b) Linie rozgraniczajņce tereny stref o róŐnym 
przeznaczeniu, 

c) Linia rozgraniczajņca teren podstrefy, 

d) Linie podziału terenu na działki, 

e) Linie zabudowy nieprzekraczalne, 

f) Linie zabudowy obowiņzujņce, 

g) Oznaczenia literowe i cyfrowe. 

2) Pozostałe oznaczenia majņ charakter infor-
macyjny. 

§ 5.1) Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

a) UmoŐliwienie realizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej na obszarze planu. 

b) Ochrona interesu publicznego lokalnego i po-
nadlokalnego na obszarze projektowanego ze-
społu zabudowy w zakresie: 

- ochrony wartoŌciowych elementów Ōrodo-
wiska przyrodniczego 

- stworzenia prawidłowego układu komuni-
kacji, 

- zabezpieczenia terenów pod lokalizacjň 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej, 

c) Uzyskanie ładu przestrzennego. 

2) Zadaniem planu jest stworzenie podstawy 
do prowadzenia działalnoŌci inwestycyjnej na 
obszarze objňtym planem. 

§ 6.1) Przedmiotem ustaleŊ planu jest przezna-
czenie terenu i jego podział, a w tym: 

a) Strefa terenów mieszkaniowych przeznaczo-
nych pod zabudowň jednorodzinnņ - oznaczone 
na rysunku planu symbolem MN. 

b) Strefa terenów komunikacji: droga lokalna, 
dojazdowa, ciņg pieszo-jezdny – oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDL, KWD i KWX. 

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 
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3) Tereny, o których mowa w ust. 1 mogņ byń 
w całoŌci wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym lub czňŌciowo z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym na zasadach 
okreŌlonych w dalszych przepisach. 

§ 7.1) Ilekroń w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

a) Planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1. 

b) Rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik do niniejszej uchwały. 

c) Przepisach ogólnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi. 

d) Przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które przewaŐa na 
terenie. 

e) Przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenia inne niŐ podsta-
wowe, dopuszczone na warunkach okreŌlo-
nych planem. 

f) Strefie funkcjonalnej - naleŐy przez to rozu-
mień wszystkie tereny w granicach opraco-
wania planu o tym samym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym. 

g) Terenie - naleŐy przez to rozumień obszar o 
okreŌlonym przeznaczeniu lub o odrňbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, sta-
nowiņcy czňŌń strefy funkcjonalnej. 

h) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale-
Őy przez to rozumień wyznaczonņ w planie li-
niň zabudowy okreŌlajņcņ minimalnņ dopusz-
czalnņ odległoŌń Ōciany budynku od linii roz-
graniczajņcej lub granicy działki z uwzglňd-
nieniem wszelkich elementów wysuniňtych 
poza lico Ōciany jak balkony, tarasy, gzymsy, 
wykusze. 

i) Obowiņzujņcych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie oznaczone na rysunku 
planu, okreŌlajņce obowiņzujņcņ odległoŌń 
Ōciany budynku od linii rozgraniczajņcych lub 
granicy działki z wyłņczeniem elementów wy-
suniňtych poza lico Ōciany do maksimum 
1,5m takich jak tarasy, balkony, gzymsy i wy-
kusze. 

j) Działce budowlanej – naleŐy rozumień zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami z zakresu 
planowania przestrzennego. 

k) Powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
rozumień zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami. 

l) Powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień zabudowanņ obiektami kubaturowymi 
powierzchniň działki. 

m) Usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o funkcjach innych niŐ usługo-
we, w których prowadzona jest działalnoŌń 
słuŐņca zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, z wy-
łņczeniem produkcji przemysłowej. 

n) Usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie wy-
kracza poza granice działki i które nie zaliczajņ 
siň według obowiņzujņcych przepisów prawa 
do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko. 

o) Reklamie – naleŐy przez to rozumień przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w jakiej-
kolwiek wizualnej formie. 

p) Znakach informacyjno-plastycznych – naleŐy 
przez to rozumień tablice z nazwami ulic, z 
numerami adresowymi, wskazujņce kierunki 
dojŌń i dojazdów, itp. 

2) W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie i nie ujňtych w § 7 ust. 1 naleŐy stosowań 
definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepisami. 

§ 8. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce wymogi w zakresie ochrony Ōrodowi-
ska naturalnego, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 
wymagajņcych sporzņdzenia raportu oddzia-
ływania na Ōrodowisko, 

2) zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 
przedsiňwziňń polegajņcych na budowie, 
przebudowie, rozbudowie elementów infra-
struktury technicznej i układu komunikacyj-
nego, niezbňdnych do właŌciwego funkcjo-
nowania obszaru planu i terenów poza pla-
nem, słuŐņcych zapewnieniu właŌciwych wa-
runków sanitarno-higienicznych i zdrowot-
nych, 

3) na terenach strefy MN, dopuszcza siň działal-
noŌń gospodarczņ o charakterze usługowo-
rzemieŌlniczym, o takich rozwiņzaniach tech-
nicznych i technologicznych, które gwarantu-
jņ eliminowanie ponadnormatywnego od-
działywania na Ōrodowisko poza terenem, do 
którego jednostka ma tytuł prawny, 
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4) okreŌla siň nastňpujņce zasady ochrony po-

wietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczysz-
czeniami: 

a) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi 
przed zanieczyszczeniami winna byń reali-
zowana zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi i odrňbnymi, 

b) obowiņzuje utrzymanie poziomów sub-
stancji w powietrzu poniŐej dopuszczal-
nych dla nich poziomów lub co najmniej 
na tych poziomach oraz zmniejszenie po-
ziomów substancji w powietrzu co naj-
mniej do dopuszczalnych, gdy nie sņ one 
dotrzymane, 

c) obowiņzuje utrzymanie jakoŌci wód powy-
Őej albo co najmniej na poziomie wyma-
ganym w przepisach odrňbnych, oraz do-
prowadzanie jakoŌci wód co najmniej do 
wymaganego przepisami poziomu, gdy 
nie jest on osiņgniňty, 

d) obowiņzuje ochrona powierzchni ziemi po-
legajņca na zapewnieniu jak najlepszej jej 
jakoŌci w szczególnoŌci miňdzy innymi 
poprzez utrzymanie jakoŌci gleby i ziemi 
powyŐej lub co najmniej na poziomie wy-
maganych standardów oraz doprowadze-
nie jakoŌci gleby i ziemi co najmniej do 
wymaganych standardów, gdy nie sņ one 
dotrzymane, 

5) ochrona akustyczna winna byń realizowana 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi, 

6) zasady gospodarowania odpadami, obowiņz-
ki posiadaczy odpadów, gromadzenie odpa-
dów, winny byń zgodne z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi i odrňbnymi oraz 
podporzņdkowane aktualnie obowiņzujņcemu 
gminnemu planowi gospodarki odpadami, 

7) na obszarze objňtym planem znajdujņ siň 
urzņdzenia wodne. W przypadku wystņpienia 
kolizji projektowanego zagospodarowania z 
urzņdzeniami wodnymi właŌciciel terenu zo-
bowiņzany jest do wykonania projektu i prze-
budowy urzņdzeŊ we własnym zakresie, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, 

8) obowiņzuje zakaz realizacji obiektów kubatu-
rowych na terenie leŌnym, 

9) ochronie podlegajņ istniejņce, wartoŌciowe 
drzewa; wycinanie drzew dopuszcza siň wy-
łņcznie za zgodņ właŌciwych organów, 

10) obowiņzuje wprowadzanie zieleni urzņdzonej, 
towarzyszņcej obiektom kubaturowym, przy 
czym minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna winna wynosiń min. 30% powierzchni 
działki budowlanej, 

11) naleŐy dņŐyń do realizacji nasadzeŊ zieleni w 
postaci szpalerów drzew, krzewów i zieleni 
niskiej wzdłuŐ dróg, 

12) na terenie objňtym planem zakazuje siň loka-
lizacji wieŐ stacji bazowych telefonii komór-
kowej, 

13) na terenie objňtym planem zakazuje siň loka-
lizacji usług pogrzebowych tj. obiektów słuŐņ-
cych do przechowywania zmarłych i organi-
zowania uroczystoŌci poŐegnaŊ zmarłych. 

§ 9. Obowiņzuje na obszarze objňtym niniej-
szym planem prowadzenie wszelkich prac ziem-
nych pod nadzorem archeologicznym. 

§ 10. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Obowiņzuje ujednolicenie kolorystyki elewacji i 
dachów budynków w granicach jednej nieru-
chomoŌci. 

2) Dopuszcza siň lokalizacjň kolektorów słonecz-
nych na elewacjach i dachach budynków. 

3) Obowiņzuje uzgadnianie projektów reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych z Urzňdem 
Gminy Jastrzņb. 

4) Ustala siň obowiņzek umieszczania informacji 
dotyczņcych nazw ulic, numerów budynków i 
innych z zakresu gospodarki komunalnej i lo-
kalnej organizacji ruchu w ujednoliconej for-
mie, okreŌlonej przez właŌciwņ gminnņ jed-
nostkň organizacyjnņ. 

5) Ustala siň nastňpujņce zasady umieszczania 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

a) Dopuszcza siň umieszczanie reklam wolno 
stojņcych w pasach drogowych dróg oraz 
na ciņgu pieszo-jezdnym w sposób nie po-
wodujņcy ograniczeŊ widocznoŌci - za zgo-
dņ zarzņdcy drogi; 

b) Obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

- w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i ko-
łowy, 

- w sposób utrudniajņcy odczytanie zna-
ków drogowych, nazw ulic i numerów 
budynków, 

- na formach małej architektury, 

- na balkonach, 

- na ogrodzeniach, 

- na drzewach, 
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- na budowlach i urzņdzeniach infrastruk-
tury technicznej. 

c) Maksymalna wysokoŌń poziomych szyldów 
i tablic reklamowych na budynkach – 0,70m, 
a pionowych – maksimum 1 kondygnacja, 
przy szerokoŌci maksimum 0,70m. 

d) Reklama moŐe byń umieszczana wyłņcznie 
na budynku, w którym firma ma swojņ sie-
dzibň - dla kaŐdej firmy jedna reklama. 

e) Tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogņ byń wykorzystane dla celów rekla-
mowych na czas nie dłuŐszy niŐ czas trwania 
budowy. 

§ 11. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady dotyczņce podziałów geode-
zyjnych: 

1) Nie wyznacza siň obszarów wymagajņcych 
przeprowadzenia procedury scalania i podziału 
zgodnie z przepisami o gospodarce nierucho-
moŌciami. 

2) Zakazuje siň wtórnych podziałów działek, z 
wyłņczeniem wydzieleŊ terenów pod lokaliza-
cjň stacji transformatorowych. 

3) Dopuszcza siň łņczenie wydzielonych działek. 
Dla tak powstałych nieruchomoŌci obowiņzujņ 
ustalenia dla strefy MN. 

4) Istniejņce linie podziału na działki wewnņtrz 
strefy MN mogņ ulegań korekcie ± 0,5m celem 
szczegółowej regulacji powierzchni wydzielo-
nych działek. 

§ 12. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady tymczasowego zagospodaro-
wania terenów: 

1) Tereny, których przeznaczenie zmienia plan, 
mogņ byń wykorzystane w sposób dotychcza-
sowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z tym planem. 

2) Na obszarze planu dopuszcza siň do czasu re-
alizacji funkcji ustalonych w planie tymczasowe 
zagospodarowanie zieleniņ urzņdzonņ niskņ. 

§ 13. Ustala siň nastňpujņce zasady uzbrojenia 
w infrastrukturň technicznņ obszaru objňtego pla-
nem: 

1) Przebudowa i rozbudowa urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej wynikajņce z realizacji niniej-
szego Planu winny byń prowadzone za zgodņ 
i wg warunków technicznych wydanych przez 
instytucje prowadzņce eksploatacjň omawia-
nych urzņdzeŊ, w porozumieniu z zarzņdcņ 
tras komunikacyjnych w rozgraniczeniu, któ-
rych urzņdzenia te sņ lub majņ byń lokalizo-
wane. 

2) Nie dopuszcza siň fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujņcych 
urzņdzeniach uzbrojenia podziemnego. 

3) Wszelkie przewody uzbrojenia technicznego, 
zwłaszcza o charakterze ogólnolokalnym lub 
tranzytowym, naleŐy lokalizowań na terenach 
powszechnie dostňpnych, głównie w grani-
cach ciņgów komunikacyjnych. Dopuszcza 
siň, w przypadkach szczególnych, lokalizacjň 
przewodów i urzņdzeŊ poza granicami ciņ-
gów komunikacyjnych (za zgodņ właŌcicieli 
terenów) pod warunkiem zapewnienie do-
stňpnoŌci celem prowadzenia czynnoŌci eks-
ploatacyjnych. 

4) Rozbudowa i przebudowa urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej nie moŐe utrudniań 
funkcjonowania i czynnoŌci eksploatacyjnych 
urzņdzeŊ naziemnych i podziemnych funkcjo-
nujņcej infrastruktury technicznej. 

5) Trasy oraz skrzyŐowania nowoprojektowa-
nych przewodów uzbrojenia podziemnego z 
wszelkimi funkcjonujņcymi urzņdzeniami in-
frastruktury technicznej wykonań wg aktual-
nie obowiņzujņcych przepisów szczególnych, 
zwłaszcza z uwzglňdnieniem skrzyŐowaŊ i 
zbliŐeŊ z sieciami elektroenergetycznymi i ga-
zowniczymi. 

6) Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
zachowań aktualnie obowiņzujņce odległoŌci 
zgodne z przepisami od sieci elektroenerge-
tycznych i gazowniczych. 

7) Zaopatrzenie w wodň do celów bytowo-
gospodarczych i usług podstawowych naleŐy 
kształtowań w sposób umoŐliwiajņcy wza-
jemne wspomaganie siň funkcjonujņcych, w 
rejonie obszaru objňtego planem, układów 
wodociņgowych wg potrzeb projektowanej 
zabudowy szacowanej na 15,08m3/dn, z ko-
munalnego - gminnego systemu wodociņ-
gowego poprzez jego rozbudowň i przebu-
dowň wg warunków technicznych okreŌla-
nych przez dystrybutora wody i eksploatatora 
sieci wodociņgowej. 

8) Odprowadzenie Ōcieków bytowo- gospodar-
czych do przygotowywanego, gminnego sys-
temu kanalizacji sanitarnej. Do czasu wyko-
nania systemu zbiorowej, komunalnej kanali-
zacji sanitarnej, dopuszcza siň do odprowa-
dzania Ōcieków bytowo-gospodarczych do 
bezodpływowych, szczelnych i okresowo wy-
bieralnych zbiorników bezodpływowych loka-
lizowanych w obrňbie obsługiwanej własnej 
działki. Łņcznie Ōredniodobowa iloŌń Ōcieków 
dla projektowanej zabudowy szacowana jest 
na 14,33m3/dn. Nie dopuszcza siň transpor-
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towania Ōcieków przewodami otwartymi oraz 
zrzutu Ōcieków sanitarnych do systemów od-
prowadzania wód opadowych i do ziemi. 

9) Odprowadzenie wód opadowych do funkcjo-
nujņcego systemu melioracyjnego poprzez 
jego przebudowň lub rozbudowň wg warun-
ków technicznych słuŐb melioracyjnych z za-
chowaniem zasad ochrony Ōrodowiska. Nie 
dopuszcza siň: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzania Ōcieków bytowo - gospodar-
czych, 

b) odprowadzania wód opadowych na wszel-
kie ogólnodostňpne nawierzchnie komuni-
kacyjne, 

c) zanieczyszczania wód opadowych zwiņz-
kami organicznymi, mineralnymi i ropo-
pochodnymi. 

10) Zaopatrzenie w energiň cieplnņ, wg zapotrze-
bowania planowanej zabudowy, indywidual-
nych Ŏródeł ciepła, z zachowaniem wszelkich 
wymogów ochrony Ōrodowiska. 

11) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ wg po-
trzeb wynikajņcych z planowanego zagospo-
darowania terenu z funkcjonujņcego systemu 
energetycznego po jego przebudowie i roz-
budowie wg warunków technicznych dystry-
butora energii i eksploatatora funkcjonujņ-
cych sieci. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14.1) Ustala siň strefň zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonņ na rysunku pla-
nu symbolem MN 

2) Na terenach strefy, o której mowa w ust. 1 
ustala siň jako przeznaczenie podstawowe terenu: 
mieszkalnictwo jednorodzinne. 

3) Jako przeznaczenie dopuszczalne na obsza-
rach, o których mowa w ust. 1 ustala siň: 

a) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej i komuni-
kacji. 

b) Usługi nieuciņŐliwe (w tym handel). 

c) Obiekty i urzņdzenia sportu i rekreacji. 

d) Obiekty zwiņzane z organizacjņ i bezpieczeŊ-
stwem osiedla. 

e) Tereny zieleni urzņdzonej ogólnodostňpnej. 

4) Obiekty i urzņdzenia o funkcji dopuszczalnej 
w strefie ustalone w ust. 3 moŐna realizowań pod 

warunkiem, Őe nie zajmujņ wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni terenów strefy. 

5) Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodarowa-
nia terenów i kształtowania zabudowy: 

a) Minimalna powierzchnia działki w strefie – 
1000m2. 

b) Maksimum 30% powierzchni terenu działki 
moŐna przeznaczyń pod zabudowň. 

c) Minimum 30% powierzchni działki naleŐy 
zagospodarowań jako powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ urzņdzonņ według potrzeb 
uŐytkownika. 

d) Maksymalna wysokoŌń budynków mieszkal-
nych - do dwóch kondygnacji nadziemnych. 

e) Maksymalna wysokoŌń kalenicy budynków 
mieszkalnych – 9,0m. 

f) Maksymalna szerokoŌń elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych - 20,0m. 

g) Dopuszcza siň wysokoŌń podpiwniczenia bu-
dynków mieszkalnych do 1,0m ponad poziom 
terenu. 

h) Dopuszcza siň realizacjň budynków o funk-
cjach mieszkalno-gospodarczych i mieszkal-
no-usługowych. 

i) Maksymalna wysokoŌń budynków gospodar-
czych, garaŐowych i o funkcji dopuszczalnej 
(w tym o funkcji mieszanej) – II kondygnacje. 

j) Maksymalna wysokoŌń kalenicy budynków 
gospodarczych, garaŐowych i o funkcji do-
puszczalnej (w tym o funkcji mieszanej) – 
8,0m. 

k) Maksymalna szerokoŌń elewacji frontowej 
budynków gospodarczych, garaŐowych i 
usługowych – 10,0m 

l) Maksymalny kņt nachylenia dachów – do 45º. 

m) Obowiņzuje zachowanie jednolitej kolorystyki 
pokrycia dachów dla wszystkich obiektów ku-
baturowych w granicach kaŐdej działki. 

n) Nie dopuszcza siň lokalizacji budynków jed-
norodzinnych w granicy działki. 

o) Dopuszcza siň lokalizacjň na wydzielonych 
działkach garaŐy wolnostojņcych (z wyłņcze-
niem garaŐy dla samochodów ciňŐarowych i 
dostawczych) i budynków gospodarczych wy-
łņcznie jako obiektów towarzyszņcych budyn-
kom mieszkalnym usytuowanym na tych 
działkach. Na jednej działce moŐna lokalizo-
wań jeden budynek garaŐowy maksymalnie o 
dwóch stanowiskach dla samochodów oso-
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bowych lub jeden budynek gospodarczy lub 
jeden budynek garaŐowo-gospodarczy. 

p) Obiekty i urzņdzenia sportowe i rekreacyjne 
naleŐy lokalizowań według potrzeb uŐytkow-
nika z zachowaniem ustaleŊ niniejszego pla-
nu i obowiņzujņcych przepisów. 

q) Dopuszcza siň lokalizacjň budynków garaŐo-
wych, gospodarczych, garaŐowo - gospodar-
czych i usługowych w granicy działki jako 
zbliŎniaczonych – za obopólnņ zgodņ właŌci-
cieli działek. 

r) Dla budynków lokalizowanych w granicy 
obowiņzuje ujednolicona forma architekto-
niczna i gabaryty. 

s) Dopuszcza siň zagospodarowanie wydzielo-
nych działek tylko zabudowņ usługowņ lub 
lokalizowanie budynków usługowych na 
działkach zabudowanych zabudowņ mieszka-
niowņ w ramach dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy działek okreŌlonej w § 12 ust. 5. 

t) Nieprzekraczalne i obowiņzujņce linia zabu-
dowy w odległoŌci od linii rozgraniczenia 
wewnňtrznych dróg dojazdowych i od drogi 
lokalnej – naleŐy przyjņń według rysunku pla-
nu. 

u) Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
wojewódzkiej – w odległoŌci 20,0m od kra-
wňdzi jezdni. 

v) Obowiņzuje zakaz stosowania ogrodzeŊ peł-
nych. 

w) Obowiņzuje stosowanie ogrodzeŊ aŐurowych 
– maksymalnie 50% powierzchni pełnej - o 
maksymalnej wysokoŌci 1,8m z dopuszcze-
niem podmurówki do wysokoŌci 0,6m. 

y) Obowiņzuje lokalizacja ogrodzeŊ frontowych 
działek w liniach rozgraniczenia dróg. 

z) Komunikacjň wewnňtrznņ stanowiń bňdzie 
droga dojazdowa o szer. minimum 8,0m i 
ciņg pieszo-jezdny o szerokoŌci 6,0m. 

Ŏ) Wjazdy na poszczególne działki naleŐy przyjņń 
bezpoŌrednio z wewnňtrznej drogi ulic dojaz-
dowej i ciņgu pieszo-jezdnego 

Ő) Obowiņzuje lokalizacja własnych miejsc par-
kingowych na własnej działce. Lokalizacjň 
miejsc ogólnodostňpnych dopuszcza siň w 
pasie drogi dojazdowej. 

aa) Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dopuszcza siň lokalizacjň stacji 
transformatorowych – wg warunków dyspo-
nenta sieci energetycznej. 

ab) Na terenie strefy wydziela siň podstrefň tere-
nów zieleni leŌnej, dla której ustalenia okreŌla 
§ 13 niniejszej uchwały. 

6) Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 
mowa w ust. 1 obowiņzujņ oprócz ustaleŊ ogól-
nych planu i strefy nastňpujņce ustalenia szczegó-
łowe: 

a) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN 1 – o powierzchni około 2,55 ha (łņcznie z 
podstrefņ ZL). 

- teren podzielony na 19 działek, 

- w granicach 4 działek znajduje siň las, objň-
ty ustaleniami podstrefy ZL, 

- dojazd do działek drogņ dojazdowņ i ciņ-
giem pieszo-jezdnym. 

b) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN 2– o powierzchni około 1,12 ha 

- teren podzielony na 10 działek, 

- dojazd do działek drogņ dojazdowņ. 

§ 15.1) Ustala siň podstrefň terenów zieleni le-
Ōnej oznaczonņ na rysunku planu symbolem ZL – 
o powierzchni około 0,27 ha. 

2) Na terenach podstrefy, o której mowa w ust. 
1 ustala siň jako przeznaczenie podstawowe tere-
nu: zieleŊ leŌna. 

3) W podstrefie, o której mowa w ust. 1 ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenie dopuszczalne tere-
nu: liniowe, punktowe obiekty i urzņdzenia infra-
struktury technicznej zwiņzane z obsługņ osiedla i 
ponadlokalne. 

4) W podstrefie, o której mowa w ust. 1 ustala 
siň nastňpujņce zasady uŐytkowania i zagospoda-
rowania: 

a) NaleŐy chroniń istniejņcņ zieleŊ. Dopuszcza siň 
usuwanie pojedynczych drzew i krzewów w ce-
lach sanitarnych i dla zapewnienia bezpieczeŊ-
stwa. 

b) Na obszarze podstrefy nie dopuszcza siň reali-
zacji obiektów kubaturowych. 

c) Na obszarze podstrefy nie dopuszcza siň 
utwardzania nawierzchni. 

d) Obowiņzuje ochrona ostoi dzikiej fauny i flory. 

e) Obowiņzuje zachowanie i poprawa stanu rów-
nowagi biologicznej. 

§ 16.1) Ustala siň strefň komunikacji wewnňtrz-
nej, oznaczonņ na rysunku planu symbolem KWD 
i KWX 
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2) W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
jako podstawowe przeznaczenie terenu - funkcjň 
drogi dojazdowej i ciņgu pieszo-jezdnego. 

3) Dla terenu projektowanej ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem KWD obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia szczegółowe: 

a) Dopuszcza siň włņczenie wewnňtrznej ulicy 
dojazdowej na terenie osiedla do drogi ze-
wnňtrznej wjazdem bramowym. 

b) Na terenie drogi dojazdowej zakazuje siň reali-
zacji obiektów budowlanych, z wyjņtkiem reali-
zacji urzņdzeŊ technicznych ulicy zwiņzanych z 
utrzymaniem i obsługņ ruchu, o ile to umoŐli-
wiajņ parametry ulicy. 

c) Na terenie drogi dojazdowej dopuszcza siň 
realizacjň sieci uzbrojenia terenu poza jezdniņ 
pod warunkiem nie naruszenia wymagaŊ okre-
Ōlonych w odrňbnych przepisach. 

d) Dopuszcza siň urzņdzenie drogi dojazdowej 
jako jednoprzestrzennego ciņgu pieszo - jezd-
nego 

e) Dopuszcza siň wprowadzenie zieleni pod wa-
runkiem braku kolizji z funkcjņ podstawowņ. 

4) Dla terenu projektowanego ciņgu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem KWX obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia szczegółowe: 

a) Dopuszcza siň włņczenie do drogi zewnňtrznej 
wjazdem bramowym. 

b) Na terenie ciņgu pieszo-jezdnego zakazuje siň 
realizacji obiektów budowlanych, z wyjņtkiem 
realizacji urzņdzeŊ technicznych zwiņzanych z 
utrzymaniem i obsługņ ruchu, o ile to umoŐli-
wiajņ parametry ciņgu. 

c) Na terenie ciņgu pieszo-jezdnego dopuszcza siň 
realizacjň sieci uzbrojenia terenu pod warun-
kiem nie naruszenia wymagaŊ okreŌlonych w 
odrňbnych przepisach. 

d) Minimalna szerokoŌń jezdni – 3,0m lub urzņ-
dzenie jako jednoprzestrzennego. 

e) Dopuszcza siň wprowadzenie zieleni pod wa-
runkiem braku kolizji z funkcjņ podstawowņ. 

§ 17.1) Ustala siň strefň komunikacji publicznej, 
oznaczonņ na rysunku planu symbolem KDL 

2) W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
jako podstawowe przeznaczenie terenu - funkcjň 
drogi lokalnej – teren na poszerzenie istniejņcej 
drogi do parametrów zgodnych z obowiņzujņcymi 
przepisami. 

3) Dla terenu drogi lokalnej oznaczonej symbo-
lem KDL obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia szcze-
gółowe: 

a) Na terenie drogi zakazuje siň realizacji obiek-
tów budowlanych, z wyjņtkiem realizacji urzņ-
dzeŊ technicznych ulicy zwiņzanych z utrzyma-
niem i obsługņ ruchu, o ile to umoŐliwiajņ pa-
rametry drogi. 

b) Na terenie drogi dopuszcza siň realizacjň sieci 
uzbrojenia terenu poza jezdniņ pod warunkiem 
nie naruszenia wymagaŊ okreŌlonych w od-
rňbnych przepisach. 

c) Dopuszcza siň w pasie drogowym lokalizacjň 
ŌcieŐki rowerowej pod warunkiem zgodnoŌci z 
obowiņzujņcymi przepisami. 

d) Dopuszcza siň wprowadzenie zieleni pod wa-
runkiem braku kolizji z funkcjņ podstawowņ. 

e) Parametry drogi przyjņń zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Jastrzņb. 

§ 19. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siň stawkň procentowņ dla potrzeb jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wy-
sokoŌci 30%. 

§ 20. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy w Jastrzňbiu: 

Krzysztof Dzwonek 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/157/10 

Rady Gminy Jastrzņb 
z dnia 21 maja 2010r. 

 
Lista uwag nieuwzglňdnionych wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej, 
obejmujņcego teren działki nr 658 połoŐonej w sołectwie Jastrzņb w gminie Jastrzņb 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imiň, 

nazwa jednostki organizacyjnej i 
adres zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci,  

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu  
dla nieruchomoŌci,  

której dotyczy uwaga 
1 2 3 4 5 6 

    
 

  

 
W trakcie wyłoŐenia projektu planu do publicznego wglņdu w dniach od 30 marca 2010r. do 20 kwietnia 2010r. oraz  
w terminie składania uwag do dnia 5 maja 2010r. nie wniesiono Őadnych uwag do w/w projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy w Jastrzňbiu: 
Krzysztof Dzwonek 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/157/10 

Rady Gminy Jastrzņb 
z dnia 21 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie 

o sposobie realizacji inwestycji okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej obejmujņcym teren działki nr 658 połoŐonej w sołectwie Jastrzņb 
w gminie jastrzņb z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Na zasadach okreŌlonych w § 11 na okres kierunkowy, w ramach realizacji niniejszego planu, przewiduje siň wykonanie 
inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komunalnego (naleŐņcego do zadaŊ Gminy) w dziedzinach: 
- zaopatrzenia w wodň: 

- budowa sieci wodociņgowej Ø 110- ok. 1659m. 
WyŐej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane bňdņ: 
- ze Ōrodków własnych gminy 
- z dotacji 
- z kredytów i poŐyczek komercyjnych 
- z kredytów i poŐyczek preferencyjnych 
WyŐej wymienione planowane inwestycje mogņ byń równieŐ finansowane z innych, nie wymienionych powyŐej, Ŏródeł 
oraz ze Ōrodków prywatnych. 
 
Zestawienie przewidywanych, podstawowych elementów uzbrojenia komunalnego w odniesieniu do projektowanych 
ciņgów komunikacyjnych w granicach obszaru objňtego planem. NiŐej podane (planowane) elementy uzbrojenia finan-
sowane bňdņ z budŐetu gminy Jastrzņb 
 
1. Zaopatrzenie w wodň 

1.2. Sień wodociņgowa 
 

Symbol planu Przekrój Ø [mm] DługoŌń [m] Przewidywany okres realizacji 

Pobocze drogi gminnej 110 930 2011 

KWX 110 100 2011 

KWD 110 629 2011 

Przewodniczņcy Rady Gminy w Jastrzňbiu: 
Krzysztof Dzwonek 

 
 


