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Cztery osie i wiňcej 
12 36 1.368 1.464 

36 38 1.368 1.464 

38  1.464 1.680 

 
7. od autobusu. 
 

IloŌń miejsc Stawka podatku w zł dla 

Autobusu spełniajņcego normy 
ekologiczne nie niŐsze niŐ EURO 1 

potwierdzone certyfikatem 

Autobusu nie spełniajņcego norm 
Ekologicznych nie niŐszych niŐ EURO 1 

potwierdzone certyfikatem 

poniŐej 30 miejsc 612 660 

30 miejsc i powyŐej 1.032 1.056 

 
*§ 2. Zwalnia siň od podatku od Ōrodków 

transportowych Ōrodki transportowe wykorzysty-
wane wyłņcznie do potrzeb jednostek i zakładów 
budŐetowych gminy i stanowiņce jej własnoŌń. 

*- stwierdzono niewaŐnoŌń § 2 niniejszej uchwały – rozstrzy-
gniňcie nadzorcze - uchwała nr 265/K/09 Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopa-
da 2009r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Przewodniczņcy Rady: 
mgr inż. Henryk Krzak 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/35/2009 

RADY GMINY JEDLIŃSK 

z dnia 29 paŎdziernika 2009 r. 

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk  
na terenie położonym w miejscowości Klwaty. 

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 póŎn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) po 
stwierdzeniu zgodnoŌci miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy JedliŊsk, zatwierdzo-
nym uchwałņ Rady Gminy JedliŊsk nr IX/38/2007 z 
dnia 28 maja 2007r. oraz uchwałņ nr XVI/71/2007 z 
dnia 28 grudnia 2007r. uchwala siň miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia-
łek nr geod. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 23 połoŐonych w miejscowoŌci Klwaty 
w gminie JedliŊsk, zwany dalej planem. 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Integralnņ czňŌciņ planu sņ nastňpujņce załņczniki 
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. 
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§ 2. 

Plan obejmuje teren działek nr geod. 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 23 połoŐonych 
w miejscowoŌci Klwaty w Gminie JedliŊsk. 

§ 3. 

1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ nastňpu-
jņce oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) Granice terenu objňtego planem, 

2) Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu, 

3) Linia rozgraniczajņca teren podstrefy – 
zmienna, 

4) Linie zabudowy nieprzekraczalne, 

5) Linie zabudowy obowiņzujņce, 

6) Oznaczenia literowe i cyfrowe. 

2. Pozostałe oznaczenia majņ charakter informa-
cyjny. 

§ 4 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 

1) UmoŐliwienie realizacji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej na obszarze planu. 

2) Ochrona interesu publicznego lokalnego i 
ponadlokalnego na obszarze projektowane-
go zespołu zabudowy w zakresie: 

a) ochrony wartoŌciowych elementów Ōro-
dowiska przyrodniczego, 

b) stworzenia prawidłowego układu komu-
nikacji, 

c) zabezpieczenia terenów pod lokalizacjň 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, 

3) Uzyskanie ładu przestrzennego. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstawy do 
prowadzenia działalnoŌci inwestycyjnej na ob-
szarze objňtym planem. 

§ 5. 

1. Przedmiotem ustaleŊ planu jest przeznaczenie 
terenu i jego podział, a w tym: 

1) tereny mieszkaniowe przeznaczone pod za-
budowň jednorodzinnņ - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MN, 

2) tereny zieleni urzņdzonej - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZP, 

3) tereny komunikacji: droga dojazdowa – 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
KWD. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogņ byń w 
całoŌci wykorzystane zgodnie z przeznacze-

niem podstawowym lub czňŌciowo z przezna-
czeniem podstawowym i dopuszczalnym na 
zasadach okreŌlonych w dalszych przepisach. 

§ 6. 

1. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

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

2) Rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 
stanowiņcy załņcznik do niniejszej uchwa-
ły, 

3) Przepisach ogólnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z 
aktami wykonawczymi, 

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

5) Przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzbo-
gacajņ przeznaczenie podstawowe, a które 
mogņ byń realizowane z zachowaniem wa-
runków podanych w ustaleniach szczegó-
łowych, 

6) Terenie - naleŐy przez to rozumień obszar 
stanowiņcy czňŌń strefy funkcjonalnej, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi. 

7) Strefie funkcjonalnej - naleŐy przez to ro-
zumień wszystkie tereny w granicach 
opracowania planu o tym samym przezna-
czeniu podstawowym i dopuszczalnym. 

8) Powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień niezabudowanņ i nie-
utwardzonņ powierzchniň działki zagospo-
darowanņ zieleniņ. 

9) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień wyznaczonņ w pla-
nie liniň zabudowy okreŌlajņcņ minimalnņ 
dopuszczalnņ odległoŌń Ōciany budynku 
od linii rozgraniczajņcej lub granicy działki 
z uwzglňdnieniem wszelkich elementów 
wysuniňtych poza lico Ōciany jak balkony, 
tarasy, gzymsy, wykusze. 

10) Obowiņzujņcych liniach zabudowy – nale-
Őy przez to rozumień wyznaczonņ w planie 
liniň zabudowy z nakazem sytuowania w 
tej linii obiektów kubaturowych bez 
uwzglňdnienia wszelkich elementów wy-
suniňtych poza lico Ōciany jak balkony, ta-
rasy, gzymsy, wykusze. 
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11) Usługach – naleŐy przez to rozumień sa-
modzielne obiekty budowlane lub po-
mieszczenia w budynkach o funkcjach in-
nych niŐ usługowe, słuŐņce zaspokajaniu 
potrzeb ludnoŌci, z wyłņczeniem produkcji 
przemysłowej. 

12) Usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie 
wykracza poza granice działki i które nie 
zaliczajņ siň według obowiņzujņcych prze-
pisów prawa do przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie i nie ujňtych w § 6 ust. 1 naleŐy stoso-
wań definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepi-
sami. 

§ 7. 

Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ nastňpu-
jņce wymogi w zakresie ochrony Ōrodowiska natu-
ralnego przyrody i krajobrazu kulturowego: 

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

2) 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, 

3) zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie doty-
czņ przedsiňwziňń polegajņcych na budowie, 
przebudowie, rozbudowie elementów infra-
struktury technicznej, niezbňdnych do wła-
Ōciwego funkcjonowania obszaru planu i te-
renów poza planem, zapewnieniu właŌciwych 
warunków sanitarno-higienicznych i zdro-
wotnych oraz słuŐņcych obsłudze ruchu ko-
munikacyjnego, 

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

9) obowiņzuje wprowadzanie zieleni urzņdzonej, 
towarzyszņcej obiektom kubaturowym, przy 
czym minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna winna wynosiń min. 30% powierzchni 
wydzielonego terenu, 

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

§ 8. 

Obowiņzuje na obszarze objňtym niniejszym pla-
nem prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod 
nadzorem archeologicznym. 

§ 9. 

1. Ustala siň zasady umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

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

a) w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i ko-
łowy, 
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b) w sposób utrudniajņcy odczytanie zna-
ków drogowych, nazw ulic i numerów 
budynków, 

c) na balkonach, 

d) na drzewach, 

2) Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, nale-
Őy umieszczań w czňŌci parterowej budyn-
ków – w taki sposób, aby nie zasłaniań i nie 
naruszań detalu architektonicznego. 

3) Zakazuje siň umieszczania wszelkich reklam 
i znaków powyŐej parterów budynków. 

4) Maksymalna wysokoŌń poziomych szyldów 
i tablic reklamowych na budynkach – 1,0m, 
a pionowych – maksimum 1,50m przy sze-
rokoŌci maksimum 1,0m. 

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

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

2. 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. 

§ 10. 

Ustala siň nastňpujņce zasady uzbrojenia w infra-
strukturň technicznņ obszaru objňtego planem: 

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 - go-
spodarczych, wg potrzeb projektowanej za-
budowy szacowanej na 12m3/dn, z komunal-
nego- gminnego systemu wodociņgowego 
poprzez jego rozbudowň i przebudowň wg 
warunków technicznych okreŌlanych przez 
dystrybutora wody i eksploatatora sieci wo-
dociņgowej. Dopuszcza siň przydomowe ujň-
cia wody z zastosowaniem przydomowych 
systemów uzdatniania. 

8. Odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospodar-
czych (w iloŌci szacowanej na 11.21m3/dn) do 
lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej. Do-
puszcza siň - czasowo - odprowadzanie Ōcie-
ków bytowo-gospodarczych do bezodpływo-
wych, szczelnych i okresowo wybieralnych 
zbiorników bezodpływowych lokalizowanych 
w obrňbie obsługiwanej własnej działki. Nie 
odpuszcza siň transportowania Ōcieków 
przewodami otwartymi. 

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: 

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

- odprowadzania wód opadowych na wszel-
kie ogólnodostňpne nawierzchnie komuni-
kacyjne 

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

12. Zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy wg 
zapotrzebowania istniejņcej i planowanej za-
budowy, z funkcjonujņcego poza obszarem 
Planu systemu gazowniczego przez przedłu-
Őenie funkcjonujņcych sieci, zgodnie z warun-
kami technicznymi okreŌlonymi przez dystry-
butora gazu i eksploatatora funkcjonujņcej 
sieci, staraniem dystrybutora gazu i odbior-
ców przy spełnionych kryteriach ekonomicz-
nej opłacalnoŌci dostaw gazu. Przebieg tras 
sieci gazowniczej naleŐy uŌciŌlań na etapie 
przygotowania realizacji budowy uwzglňdnia-
jņc kryteria ekonomiczne i techniczne dostaw 
gazu. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 11. 

1. Ustala siň strefň zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonņ na rysunku planu sym-
bolem MN – o pow. ok. 11,30ha (łņcznie z po-
wierzchnia podstrefy ZP). 

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

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

1) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. 

2) Usługi nieuciņŐliwe (w tym handel). 

3) Obiekty i urzņdzenia sportu i rekreacji. 

4) Obiekty zwiņzane z organizacjņ i bezpie-
czeŊstwem osiedla. 

5) Tereny zieleni urzņdzonej ogólnodostňpnej. 

4. Obiekty i urzņdzenia o funkcji dopuszczalnej w 
strefie ustalone w ust. 3 moŐna realizowań jeŐe-
li sņ niezbňdne do funkcjonowania obiektów o 
funkcjach podstawowych lub stanowiņ uzupeł-
nienie funkcji podstawowej. 

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej MN 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania terenów i kształtowania zabudowy: 

1) Minimalna powierzchnia działki w strefie – 
1500m2. 

2) Maksimum 25% powierzchni terenu działki 
moŐna przeznaczyń pod zabudowň, mak-
simum 15% na realizacjň chodników, tara-
sów, dojazdów, placyków utwardzonych, 
30% pod lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ 
sportowych i rekreacyjnych itp. pozostały 
teren działki – minimum 30% - naleŐy za-
gospodarowań jako powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ urzņdzonņ według potrzeb 
uŐytkownika. 

3) Maksymalna wysokoŌń budynków miesz-
kalnych - do dwóch kondygnacji nadziem-
nych. 

4) Maksymalna wysokoŌń kalenicy budynków 
mieszkalnych – 11,0m. 

5) Maksymalna szerokoŌń elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – dla terenu MN1 
- 50,0m, dla terenu MN2 – 25,0m. 

6) Dopuszcza siň wysokoŌń podpiwniczenia 
budynków mieszkalnych do 1,0m ponad 
poziom terenu. 

7) Dopuszcza siň realizacjň budynków o funk-
cjach mieszkalno-gospodarczych i miesz-
kalno-usługowych. 

8) Maksymalna wysokoŌń budynków gospo-
darczych, garaŐowych i o funkcji dopusz-
czalnej (w tym o funkcji mieszanej) –  
II kondygnacje. 

9) Maksymalna wysokoŌń kalenicy budynków 
gospodarczych, garaŐowych i o funkcji 
dopuszczalnej (w tym o funkcji mieszanej) 
– 8,0m. 

10) Maksymalna szerokoŌń elewacji frontowej 
budynków gospodarczych, garaŐowych i 
usługowych – 15,0m 

11) Maksymalny kņt nachylenia dachów – 
do 45º. 

12) Obowiņzuje zachowanie jednolitej kolory-
styki pokrycia dachów dla wszystkich 
obiektów kubaturowych w granicach kaŐ-
dej działki. 

13) Nie dopuszcza siň lokalizacji budynków 
jednorodzinnych w granicy działki. 

14) Dopuszcza siň lokalizacjň na wydzielonych 
działkach garaŐy wolnostojņcych (z wyłņ-
czeniem garaŐy dla samochodów ciňŐaro-
wych i dostawczych) i budynków gospo-
darczych wyłņcznie jako obiektów towa-
rzyszņcych budynkom mieszkalnym usy-
tuowanym na tych działkach. Na jednej 
działce moŐna lokalizowań jeden budynek 
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garaŐowy maksymalnie o trzech stanowi-
skach dla samochodów osobowych lub 
jeden budynek gospodarczy lub jeden bu-
dynek garaŐowo-gospodarczy. 

15) Budynki i urzņdzenia sportowe i rekreacyj-
ne naleŐy lokalizowań według potrzeb 
uŐytkownika z zachowaniem ustaleŊ ni-
niejszego planu i obowiņzujņcych przepi-
sów. 

16) Dopuszcza siň lokalizacjň budynków gara-
Őowych, gospodarczych i garaŐowo - go-
spodarczych lub o funkcji mieszanej w 
granicy działki – za obopólnņ zgodņ wła-
Ōcicieli działek. 

17) Dla budynków lokalizowanych w granicy 
obowiņzuje ujednolicona forma architek-
toniczna i gabaryty. 

18) Dopuszcza siň zagospodarowanie wydzie-
lonych działek tylko zabudowņ usługowņ 
lub lokalizowanie budynków usługowych 
na działkach zabudowanych zabudowņ 
mieszkaniowņ. 

19) Dopuszcza siň usytuowanie budynków 
usługowych w granicy działek za obopólnņ 
zgodņ ich właŌcicieli. 

20) Nieprzekraczalna linia zabudowy mieszka-
niowej w odległoŌci od linii rozgraniczenia 
wewnňtrznych dróg dojazdowych - 8,0m, 
od drogi lokalnej – 10m – jak zaznaczono 
na rysunku planu. 

21) Obowiņzuje zakaz stosowania ogrodzeŊ 
pełnych. 

22) Obowiņzuje stosowanie ogrodzeŊ aŐuro-
wych – maksymalnie 50% powierzchni 
pełnej - o maksymalnej wysokoŌci 1,8m z 
dopuszczeniem podmurówki do wysokoŌci 
0,6m. 

23) Obowiņzuje lokalizacja ogrodzeŊ fronto-
wych działek w liniach rozgraniczenia 
dróg. 

24) Komunikacjň wewnňtrznņ niepublicznņ 
stanowiń bňdņ wewnňtrzne drogi dojaz-
dowe o szer. minimum 8,0m. 

25) Wjazdy na poszczególne działki naleŐy 
przyjņń bezpoŌrednio z wewnňtrznych ulic 
dojazdowych. 

26) Dopuszcza siň urzņdzenie dróg wewnňtrz-
nych jako jednoprzestrzennych ciņgów 
pieszo-jezdnych. 

27) Ustala siň obowiņzek wykonania badaŊ 
gruntu dla kaŐdego budynku realizowane-
go w strefie. 

28) Wydzielanie działek budowlanych naleŐy 
wykonywań uwzglňdniajņc dojazd od stro-
ny dróg oraz ciņgów pieszo-jezdnych. 

29) Obowiņzuje lokalizacja własnych miejsc 
parkingowych na własnej działce. Lokali-
zacjň miejsc ogólnodostňpnych dopuszcza 
siň w pasach ulic wewnňtrznych. 

30) Na terenie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej dopuszcza siň lokalizacjň stacji 
transformatorowych – wg warunków dys-
ponenta sieci energetycznej. 

31) Do czasu realizacji docelowych obiektów 
w strefie o funkcjach ustalonych w ust. 2 i 
3 dopuszcza siň tymczasowe zagospoda-
rowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ niskņ. 

32) Obowiņzuje zachowanie istniejņcej na ob-
szarze strefy zabudowy mieszkaniowej, 
gospodarczej i usługowej – według po-
trzeb właŌciciela. Dopuszcza siň rozbudo-
wň, przebudowň, nadbudowň i moderni-
zacjň istniejņcej zabudowy z zachowaniem 
ustaleŊ niniejszego planu. 

33) Ostateczna granica terenów wydzielonych 
w strefie ustalona zostanie w planie zago-
spodarowania terenu osiedla. 

34) Na terenie strefy wydziela siň podstrefň te-
renów zieleni urzņdzonej, dla której usta-
lenia okreŌla § 12 niniejszej uchwały, a 
której ostateczne granice ustalone zastanņ 
w planie zagospodarowania osiedla. 

6. Dla terenów wydzielonych w strefie, o której 
mowa w ust. 1 obowiņzujņ oprócz ustaleŊ 
ogólnych planu i strefy nastňpujņce ustalenia 
szczegółowe: 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 1 – o powierzchni około 3,47ha 
ostatecznie okreŌlonej w planie zagospoda-
rowania osiedla 

- dojazd od strony północnej drogņ we-
wnňtrznņ. 

- dopuszcza siň podział terenu i jego zago-
spodarowanie na zasadach okreŌlonych 
w § 11 ust. 5. 

- istniejņca zabudowa do adaptacji. Do-
puszcza siň rozbudowň, przebudowň, 
nadbudowň i modernizacjň istniejņcej 
zabudowy z zachowaniem ustaleŊ niniej-
szego planu. 

2) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 2 – o powierzchni około 7,83ha 
ostatecznie okreŌlonej w planie zagospoda-
rowania osiedla 
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- dojazd od strony wschodniej od drogi 
wewnňtrznej dojazdowej. 

§ 12. 

1. Ustala siň podstrefň terenów zieleni urzņdzonej 
oznaczonņ na rysunku planu symbolem ZP. 

2. Ostateczny zasiňg podstrefy ustalony zostanie 
w planie zagospodarowania terenu osiedla. 
Dopuszcza siň minimalnņ powierzchniň pod-
strefy około 0,8500ha. 

3. W podstrefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie podstawowe tere-
nu: 

1) ZieleŊ urzņdzonņ wysokņ i niskņ. 

2) Urzņdzenia i obiekty rekreacyjno-
wypoczynkowe 

3) Tereny sportowe 

4) ŋcieŐki piesze i rowerowe, 

5) Zbiorniki i cieki wodne. 

6) Obiekty małej architektury, 

7) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej zwiņ-
zane z obsługņ osiedla i ponadlokalne. 

4. W podstrefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
jako przeznaczenie dopuszczalne dotychczaso-
we uŐytkowanie tj. uŐytki zielone, uprawy rol-
ne, zieleŊ nieurzņdzonņ. 

5. Obiekty i urzņdzenia o funkcjach ustalonych w 
ust. 2 niniejszego paragrafu moŐna realizowań 
przy spełnieniu nastňpujņcych warunków łņcz-
nie: 

1) Nie sņ uciņŐliwe dla Ōrodowiska, 

2) Nie zajmujņ wiňcej niŐ 50% obszaru strefy. 

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

1) ZieleŊ urzņdzonņ naleŐy kształtowań jako ni-
skņ z elementami komponowanych zadrze-
wieŊ, 

2) Urzņdzenia do rekreacji mieszkaŊców takie 
jak korty tenisowe, boiska do gier tereno-
wych itp. winny byń wkomponowane w zie-
leŊ. 

3) Urzņdzenia rekreacyjne, sportowe i prze-
strzenie publiczne winny byń dostňpne dla 
osób niepełnosprawnych, 

4) Projektowane zbiorniki wodne naleŐy wypo-
saŐyń w systemy zabezpieczajņce groma-
dzonņ wodň przed zagniwaniem. 

5) Wymagana wysoka estetyka obiektów małej 
architektury, 

6) Obowiņzuje zachowanie i poprawa stanu 
równowagi biologicznej. 

§ 13. 

1. Ustala siň strefň komunikacji wewnňtrznej nie-
publicznej, oznaczonņ na rysunku planu sym-
bolem KWD - o pow. łņcznej ok. 0,0472ha. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
jako podstawowe przeznaczenie terenu - funk-
cjň niepublicznej drogi dojazdowej. 

3. Dla terenu projektowanej ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 1 KWD obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia szczegółowe: 

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

2) Na terenie drogi dojazdowej zakazuje siň re-
alizacji obiektów budowlanych, z wyjņtkiem 
realizacji urzņdzeŊ technicznych ulicy zwiņ-
zanych z utrzymaniem i obsługņ ruchu, o ile 
to umoŐliwiajņ parametry ulicy. 

3) Na terenie ulicy dojazdowej dopuszcza siň 
realizacjň sieci uzbrojenia terenu poza jezd-
niņ pod warunkiem nie naruszenia wyma-
gaŊ okreŌlonych w odrňbnych przepisach. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 14. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy JedliŊsk. 

§ 15. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siň jed-
norazowņ opłatň od wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci w wysokoŌci 1%. 

§ 16. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
mgr inż. Henryk Krzak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXIV/35/2009 

Rady Gminy JedliŊsk 
z dnia 29 paŎdziernika 2009r. 

 
Lista uwag nie uwzglňdnionych wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 23 
połoŐonych w miejscowoŌci Klwaty w Gminie JedliŊsk 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszajņcego 
uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu pla-
nu dla nieruchomoŌci, 
której dotyczy uwaga 

1 2 3 4 5 6 

  
 
 

    

  
 
 

    

Nie wniesiono Őadnych uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
mgr inż. Henryk Krzak 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXIV/35/2009 

Rady Gminy JedliŊsk 
z dnia 29 paŎdziernika 2009r. 

 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 23 połoŐonych w miejscowoŌci Klwaty w Gmi-
nie JedliŊsk 

 

Z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

W ramach realizacji niniejszego planu, nie przewiduje siň wykonania przez Gminň inwestycji dotyczņcych 
uzbrojenia komunalnego (naleŐņcego do zadaŊ Gminy) w dziedzinach: 

- Zaopatrzenia w wodň; 

- Odprowadzenia Ōcieków bytowo-gospodarczych; 

- Odprowadzenia wód opadowych 

Wszelkie inwestycje realizowane bňdņ na koszt inwestora. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
mgr inż. Henryk Krzak 

 
 


