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3. Drewno pozyskane z nieruchomości sta-
nowiņcych mienie gminne może byń nieodpłat-
nie przeznaczone na ogrzewanie świetlic wiej-
skich, remiz OSP, szkół i przedszkoli oraz dla 
podopiecznych GOPS z terenu Gminy Sarnaki. 
Wnioski w tej sprawie składajņ do Wójta Gminy 
zarzņdcy poszczególnych obiektów. 

4. W przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
budowlanych na wniosek zainteresowanego 
mieszkańca sołectwa, drewno z nieruchomości 
stanowiņcych mienie gminne Wójt Gminy w 

drodze zarzņdzenia może nieodpłatnie przezna-
czyń w ilości do 2m3 na częściowņ likwidację 
skutków powstałych szkód. 

5. Decyzję o przeznaczeniu większej ilości 
drewna podejmuje Rada Gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Adam Wawryniuk 
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UCHWAŁA Nr III/2/2011 

RADY GMINY JEDLIŃSK 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  
jednorodzinnej położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk. 

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 póź-
niejszymi zmianami) 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 późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły Rady Gminy Jedlińsk nr XXVII/7/2009 z dnia 
16 lutego 2009r. o przystņpieniu do sporzņdze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmujņcego teren działek nr 
71/4 i 72/3 w sołectwie Klwatka Szlachecka w 
gminie Jedlińsk uchwala się, co następuje:  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Stwierdza się zgodnośń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z usta-
leniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Je-
dlińsk, zatwierdzonym uchwałņ Rady Gminy w 
Jedlińsku nr XXXII/56/2001 z dnia 3 grudnia 
2001r. 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obejmujņcy teren dzia-
łek nr 71/4 i 72/3 położonych w sołectwie Klwat-
ka Szlachecka w gminie Jedlińsk. 

§ 2. Integralnņ częściņ planu sņ następujņce 
załņczniki do uchwały:  

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

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

3. Załņcznik nr 3 - określenie sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 
technicznej z zakresu zadań własnych gminy. 

§ 3. Plan obejmuje teren działek nr teren dzia-
łek nr 71/4 i 72/3 położonych w sołectwie Klwat-
ka Szlachecka w gminie Jedlińsk. 

§ 4.1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
następujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu: 

1) Granice terenu objętego planem, 

2) Linie rozgraniczajņce tereny stref o różnym 
przeznaczeniu, 

3) Linie podziału terenu na działki, z zastrzeże-
niem postanowień § 11 pkt 4 dotyczņcych 
możliwości przesunięń linii podziału działek i 
§ 14 ust. 6 pkt 4, 

4) Linie zabudowy nieprzekraczalne, 

5) Oznaczenia literowe i cyfrowe. 

2. Pozostałe oznaczenia majņ charakter in-
formacyjny. 

§ 5.1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest: 
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1) Umożliwienie realizacji zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej na obszarze planu. 

2) Ochrona interesu publicznego lokalnego i 
ponadlokalnego na obszarze projektowanego 
zespołu zabudowy w zakresie: 

a) ochrony wartościowych elementów śro-
dowiska przyrodniczego 

b) stworzenia prawidłowego układu komuni-
kacji, 

c) zabezpieczenia terenów pod lokalizację 
obiektów i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

3) Uzyskanie ładu przestrzennego. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstawy 
do prowadzenia działalności inwestycyjnej na 
obszarze objętym planem. 

§ 6.1. Przedmiotem ustaleń planu jest prze-
znaczenie terenu i jego podział, a w tym: 

1) Strefa terenów mieszkaniowych przeznaczo-
nych pod zabudowę jednorodzinnņ - ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN, o 
powierzchni około 2,2809ha. 

2) Strefa terenów komunikacji: droga lokalna, 
dojazdowa, ciņg pieszo-jezdny – oznaczone 
na rysunku planu symbolami KWD i KWX, o 
powierzchni około 0,3725ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
ustala się przeznaczenie podstawowe i dopusz-
czalne. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogņ byń 
w całości wykorzystane zgodnie z przeznacze-
niem podstawowym lub częściowo z przezna-
czeniem podstawowym i dopuszczalnym na 
zasadach określonych w dalszych przepisach. 

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

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

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

3) Przepisach szczególnych i odrębnych – na-
leży przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi. 

4) Przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które przeważa 
na terenie. 

5) Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumień przeznaczenia inne niż 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 
określonych planem. 

6) Strefie funkcjonalnej - należy przez to ro-
zumień wszystkie tereny w granicach opra-
cowania planu o tym samym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym. 

7) Terenie - należy przez to rozumień obszar o 
określonym przeznaczeniu lub o odrębnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, 
stanowiņcy częśń strefy funkcjonalnej. 

8) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – 
należy przez to rozumień wyznaczonņ w 
planie linię zabudowy określajņcņ minimal-
nņ dopuszczalnņ odległośń ściany budynku 
od linii rozgraniczajņcej lub granicy działki z 
uwzględnieniem wszelkich elementów wy-
suniętych poza lico ściany jak balkony, ta-
rasy, gzymsy, wykusze. 

9) Obowiņzujņcych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień linie oznaczone na rysun-
ku planu, określajņce obowiņzujņcņ odle-
głośń ściany budynku od linii rozgraniczajņ-
cych lub granicy działki z wyłņczeniem ele-
mentów wysuniętych poza lico ściany do 
maksimum 1,5m takich jak tarasy, balkony, 
gzymsy i wykusze. 

10) Działce budowlanej – należy rozumień 
zgodnie z przepisami szczególnymi z zakre-
su planowania przestrzennego. 

11) Powierzchni biologicznie czynnej – należy 
rozumień według definicji zawartej w prze-
pisach szczególnych. 

12) Powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień zabudowanņ obiektami kubatu-
rowymi powierzchnię działki. 

13) Usługach – należy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-
nia w budynkach o funkcjach innych niż 
usługowe, w których prowadzona jest dzia-
łalnośń służņca zaspokajaniu potrzeb lud-
ności, z wyłņczeniem produkcji przemysło-
wej. 

14) Usługach nieuciņżliwych – należy przez to 
rozumień usługi, których uciņżliwośń nie 
wykracza poza granice działki i które nie za-
liczajņ się według obowiņzujņcych przepi-
sów prawa do przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na środowisko. 

15) Reklamie – należy przez to rozumień prze-
kaz informacyjny o towarach i usługach, w 
jakiejkolwiek wizualnej formie. 

16) Znakach informacyjno-plastycznych – nale-
ży przez to rozumień tablice z nazwami ulic, 
z numerami adresowymi, wskazujņce kie-
runki dojśń i dojazdów, itp. 
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2. W odniesieniu do innych określeń użytych 
w planie i nie ujętych w § 7 ust. 1 należy stoso-
wań definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi. 

§ 8. Na obszarze objętym planem obowiņzujņ 
następujņce wymogi w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, przyrody i krajobrazu kul-
turowego: 

1) Zakazuje się realizacji przedsięwzięń mogņ-
cych zawsze znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wymagajņcych sporzņdzenia rapor-
tu oddziaływania na środowisko. 

2) Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 
przedsięwzięń polegajņcych na budowie, 
przebudowie, rozbudowie układu komunika-
cyjnego i elementów infrastruktury technicz-
nej, w tym obiektów, urzņdzeń i sieci służņ-
cych komunikacji elektronicznej - niezbęd-
nych do właściwego funkcjonowania obszaru 
planu i terenów poza planem. 

3) Na terenach strefy MN, dopuszcza się dzia-
łalnośń gospodarczņ o charakterze usługo-
worzemieślniczym, o takich rozwiņzaniach 
technicznych i technologicznych, które gwa-
rantujņ eliminowanie ponadnormatywnego 
oddziaływania na środowisko poza terenem, 
do którego jednostka ma tytuł prawny. 

4) Określa się następujņce 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 odrębnymi 

b) obowiņzuje utrzymanie poziomów sub-
stancji w powietrzu poniżej 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 jakości wód pod-
ziemnych na całym obszarze objętym gra-
nicami opracowania planu, znajdujņcego 
się w granicach terenu Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych (GZWP), poprzez: – 
zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnośń może 
spowodowań zanieczyszczenie gruntów 
lub wód, bez zaprojektowania i wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń; – obowiņzek 
stosowania wszelkich zabezpieczeń tech-
nicznych dla ochrony środowiska, szcze-
gólnie wód podziemnych i powierzchnio-
wych przy realizacji nowych inwestycji, 

d) obowiņzuje ochrona powierzchni ziemi 
polegajņca na zapewnieniu jak najlepszej 
jej jakości w szczególności między innymi 
poprzez utrzymanie jakości gleby i ziemi 
powyżej lub co najmniej na poziomie 
wymaganych standardów oraz doprowa-
dzenie jakości 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 odrębnymi, 

6) Zasady gospodarowania odpadami, obo-
wiņzki posiadaczy odpadów, gromadzenie 
odpadów, winny byń zgodne z obowiņzujņ-
cymi przepisami szczególnymi i odrębnymi 
oraz podporzņdkowane aktualnie obowiņzu-
jņcemu gminnemu planowi gospodarki od-
padami, 

7) Obowiņzuje wprowadzanie zieleni urzņdzo-
nej, towarzyszņcej obiektom kubaturowym, 
przy czym minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna winna wynosiń min. 30% po-
wierzchni działki budowlanej. 

8) Należy dņżyń do realizacji nasadzeń zieleni w 
postaci szpalerów drzew, krzewów i zieleni 
niskiej wzdłuż dróg. 

9) Na terenie objętym planem zakazuje się loka-
lizacji usług pogrzebowych tj. obiektów słu-
żņcych do przechowywania zmarłych i orga-
nizowania uroczystości pożegnań zmarłych. 

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

§ 10. Ustala się następujņce zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Dopuszcza się lokalizację kolektorów sło-
necznych na elewacjach i dachach budyn-
ków. 

2) Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. 

3) Drogi i ciņgi pieszo-jezdne należy kształtowań 
w sposób umożliwiajņcy korzystanie z nich 
osobom niepełnosprawnym. 

4) Obowiņzuje ujednolicenie kolorystyki elewa-
cji i dachów budynków w granicach jednej 
nieruchomości. 

5) Obowiņzuje uzgadnianie projektów reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych z Urzę-
dem Gminy w ramach postępowania admi-
nistracyjnego przepisów szczególnych. 
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6) Ustala się obowiņzek umieszczania informa-

cji dotyczņcych nazw ulic, numerów budyn-
ków i innych z zakresu gospodarki komunal-
nej i lokalnej organizacji ruchu w ujednolico-
nej formie, określonej przez właściwņ gmin-
nņ jednostkę organizacyjnņ. 

7) Ustala się następujņce zasady umieszczania 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

a) Dopuszcza się umieszczanie reklam wolno 
stojņcych w pasach drogowych we-
wnętrznej ulicy dojazdowej ciņgu pieszo-
jezdnego w sposób nie powodujņcy ogra-
niczeń widoczności - za zgodņ zarzņdcy 
drogi; 

b) Obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: ¾ w 
sposób utrudniajņcy ruch pieszy i kołowy, 
¾ w sposób utrudniajņcy odczytanie zna-
ków drogowych, nazw ulic i numerów bu-
dynków, ¾ na formach małej architektury, 
¾ na balkonach, ¾ na drzewach, ¾ na bu-
dowlach i urzņdzeniach infrastruktury 
technicznej. 

c) Maksymalna wysokośń poziomych szyl-
dów i tablic reklamowych na budynkach – 
0,70 m, a pionowych – maksimum 1 kon-
dygnacja, przy szerokości maksimum 
0,70m. 

d) Tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogņ byń wykorzystane dla celów rekla-
mowych na czas nie dłuższy niż czas 
trwania budowy. 

8) Ustala się następujņce zasady lokalizacji i 
gabaryty ogrodzeń: 

a) Ogrodzenia działek budowlanych muszņ 
byń lokalizowane w wyznaczonych na ry-
sunku planu liniach rozgraniczajņcych 
dróg; 

b) Obowiņzuje stosowanie ogrodzeń ażuro-
wych, minimum 50% prześwitów, o mak-
symalnej wysokości 1,8m, dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 60cm z zakazem stosowania 
ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych; preferowane 
ogrodzenia z kamienia, cegły, drewna, 
metalu w barwach dostosowanych do ko-
lorystyki budynku; 

c) Nakazuje się grodzenie działek indywidu-
alnych w sposób umożliwiajņcy migrację 
drobnej fauny, 

 

§ 11. Na obszarze objętym planem obowiņzu-
jņ następujņce zasady dotyczņce podziałów 
geodezyjnych: 

1) Nie wyznacza się obszarów wymagajņcych 
przeprowadzenia procedury scalania i po-
działu zgodnie z przepisami o gospodarce 
nieruchomościami. 

2) Zakazuje się wtórnych podziałów działek, z 
wyłņczeniem wydzieleń terenów pod lokali-
zację stacji transformatorowych. 

3) Dopuszcza się łņczenie wydzielonych działek. 
Dla tak powstałych nieruchomości obowiņzu-
jņ ustalenia dla strefy MN. 

4) Istniejņce linie podziału na działki wewnņtrz 
strefy MN mogņ ulegań korekcie ± 0,5m ce-
lem szczegółowej regulacji powierzchni wy-
dzielonych działek. 

§ 12. Na obszarze objętym planem obowiņzu-
jņ następujņce zasady tymczasowego zagospo-
darowania terenów: 

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

2) Na obszarze planu dopuszcza się do czasu 
realizacji funkcji ustalonych w planie tymcza-
sowe zagospodarowanie zieleniņ urzņdzonņ 
niskņ. 

§ 13. Ustala się następujņce zasady uzbroje-
nia w infrastrukturę technicznņ obszaru objęte-
go planem: 

1) Przebudowa i rozbudowa urzņdzeń infra-
struktury technicznej wynikajņce z realizacji 
niniejszego Planu winny byń prowadzone 
za zgodņ i wg warunków technicznych wy-
danych przez instytucje prowadzņce eks-
ploatację omawianych urzņdzeń, w poro-
zumieniu z zarzņdcņ tras komunikacyjnych 
w rozgraniczeniu których urzņdzenia te sņ 
lub majņ byń lokalizowane. 

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

3) Wszelkie przewody uzbrojenia techniczne-
go, zwłaszcza o charakterze ogólnolokal-
nym lub tranzytowym, należy lokalizowań 
na terenach powszechnie dostępnych, 
głównie w granicach ciņgów komunikacyj-
nych. Dopuszcza się, w przypadkach szcze-
gólnych, lokalizację przewodów i urzņdzeń 
poza granicami ciņgów komunikacyjnych 
(za zgodņ właścicieli terenów) pod warun-
kiem zapewnienie dostępności celem pro-
wadzenia czynności eksploatacyjnych. 
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4) Rozbudowa i przebudowa urzņdzeń infra-

struktury technicznej nie może utrudniań 
funkcjonowania i czynności eksploatacyj-
nych urzņdzeń naziemnych i podziemnych 
funkcjonujņcej infrastruktury technicznej. 

5) Trasy oraz skrzyżowania nowoprojektowa-
nych przewodów uzbrojenia podziemnego z 
wszelkimi funkcjonujņcymi urzņdzeniami in-
frastruktury technicznej wykonań wg aktu-
alnie obowiņzujņcych przepisów szczegól-
nych, zwłaszcza z uwzględnieniem skrzyżo-
wań i zbliżeń z sieciami elektroenergetycz-
nymi i gazowniczymi. 

6) Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
zachowań aktualnie obowiņzujņce odległo-
ści zgodne z przepisami od sieci elektro-
energetycznych i gazowniczych. 

7) Zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-
gospodarczych, wg potrzeb projektowanej 
zabudowy szacowanej na ok. 12,0m3/ dn, z 
komunalnego- gminnego systemu wodo-
ciņgowego poprzez jego rozbudowę i prze-
budowę wg warunków technicznych okre-
ślanych przez dystrybutora wody i eksplo-
atatora sieci wodociņgowej. Dopuszcza się 
przydomowe ujęcia wody z zastosowaniem 
przydomowych systemów uzdatniania. 

8) Odprowadzenie ścieków bytowo - gospo-
darczych (w ilości szacowanej na 12,0m3/ 
dn) do lokalnego systemu kanalizacji sani-
tarnej. Dopuszcza się - czasowo - odprowa-
dzanie ścieków bytowogospodarczych do 
bezodpływowych, szczelnych i okresowo 
wybieralnych zbiorników bezodpływowych 
lokalizowanych w obrębie obsługiwanej 
własnej działki. Dopuszcza się na działkach 
o powierzchni większej niż 900m2 lokaliza-
cję lokalnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Nie odpuszcza się transportowa-
nia ścieków przewodami otwartymi. 

9) Odprowadzenie wód opadowych do funk-
cjonujņcego systemu melioracyjnego po-
przez jego przebudowę lub rozbudowę wg 
warunków technicznych służb melioracyj-
nych z zachowaniem zasad ochrony środo-
wiska. Nie dopuszcza się: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzania ścieków bytowo - gospo-
darczych, 

b) odprowadzania wód opadowych z bu-
dynków na wszelkie ogólnodostępne 
nawierzchnie komunikacyjne, 

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

10) Zaopatrzenie w energię cieplnņ, wg zapo-
trzebowania planowanej zabudowy, indy-
widualnych źródeł ciepła, z zachowaniem 
wszelkich wymogów ochrony środowiska. 

11) Zaopatrzenie w energię elektrycznņ wg po-
trzeb wynikajņcych z planowanego zago-
spodarowania terenu z funkcjonujņcego 
systemu energetycznego po jego przebu-
dowie i rozbudowie wg warunków tech-
nicznych dystrybutora energii i eksploatato-
ra funkcjonujņcych sieci. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14.1. Ustala się strefę zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonņ na rysunku 
planu symbolem MN. 

2. Na terenach strefy, o której mowa w ust. 1 
ustala się jako przeznaczenie podstawowe tere-
nu: mieszkalnictwo jednorodzinne. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na ob-
szarach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej i komu-
nikacji. 

2) Usługi nieuciņżliwe (w tym handel). 

3) Obiekty i urzņdzenia sportu i rekreacji. 

4) Obiekty zwiņzane z organizacjņ i bezpieczeń-
stwem osiedla. 

5) Tereny zieleni urzņdzonej ogólnodostępnej. 

4. Obiekty i urzņdzenia o funkcji dopuszczal-
nej w strefie ustalone w ust. 3 można realizowań 
pod warunkiem, że nie zajmujņ więcej niż 30% 
powierzchni terenów strefy. 

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

1) Minimalna powierzchnia działki przy zabu-
dowie mieszkaniowej: 

a) Wolnostojņcej – 500m2. 

b) Bliźniaczej – 400m2. 

c) Szeregowej – 260m2. 

2) Minimalna szerokośń frontu działki: 

d) W zabudowie wolnostojņcej – 23,0m. 

e) W zabudowie bliźniaczej – 18,0m. 

f) W zabudowie szeregowej – 8,0m. 

3) Maksimum 30% powierzchni terenu działki 
można przeznaczyń pod zabudowę.  
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4) Minimum 30% powierzchni działki należy 

zagospodarowań jako powierzchnię biolo-
gicznie czynnņ urzņdzonņ według potrzeb 
użytkownika. 

5) Maksymalna wysokośń budynków miesz-
kalnych - do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, z zastrzeżeniem pkt 6. 

6) Maksymalna wysokośń kalenicy i attyki 
budynków mieszkalnych – 9,5m. 

7) Maksymalna szerokośń elewacji frontowej 
budynków jednorodzinnych wolnostojņ-
cych - 18,0m. 

8) Dopuszcza się realizację budynków o funk-
cjach mieszkalno-gospodarczych i miesz-
kalno-usługowych. 

9) Maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych, garażowych i o funkcji dopusz-
czalnej (w tym o funkcji mieszanej) – II kon-
dygnacje, z zastrzeżeniem pkt 11. 

10) Maksymalna wysokośń kalenicy budynków 
gospodarczych, garażowych i o funkcji do-
puszczalnej (w tym o funkcji mieszanej) – 
8,0m. 

11) Maksymalna szerokośń elewacji frontowej 
budynków gospodarczych, garażowych i 
usługowych – 10,0m. 

12) Maksymalny kņt nachylenia dachów –  
do 45º. 

13) Dopuszcza się lokalizację na wydzielonych 
działkach garaży wolnostojņcych (z wyłņ-
czeniem garaży dla samochodów ciężaro-
wych i dostawczych) i budynków gospo-
darczych wyłņcznie jako obiektów towarzy-
szņcych budynkom mieszkalnym usytu-
owanym na tych działkach. Na jednej dział-
ce można lokalizowań jeden budynek gara-
żowy maksymalnie o dwóch stanowiskach 
dla samochodów osobowych lub jeden bu-
dynek gospodarczy lub jeden budynek ga-
rażowo-gospodarczy o dwóch stanowi-
skach dla samochodów osobowych. 

14) Obiekty i urzņdzenia sportowe i rekreacyjne 
należy lokalizowań według potrzeb użyt-
kownika z zachowaniem ustaleń niniejszego 
planu i obowiņzujņcych przepisów. 

15) Dopuszcza się lokalizację budynków gara-
żowych, gospodarczych, garażowo - go-
spodarczych i usługowych w granicy działki 
jako zbliźniaczonych – za obopólnņ zgodņ 
właścicieli działek. 

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

17) Nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości od linii rozgraniczenia wewnętrznej 
drogi dojazdowej i ciņgu pieszo-jezdnego – 
należy przyjņń według rysunku planu. 

18) Komunikację wewnętrznņ stanowiń będzie 
droga dojazdowa o szerokości 10,0m i ciņg 
pieszo-jezdny o szerokości 6,0m. 

19) Wjazdy na poszczególne działki należy przy-
jņń bezpośrednio z wewnętrznej drogi do-
jazdowej i ciņgu pieszo-jezdnego. 

20) Obowiņzuje lokalizacja własnych miejsc 
parkingowych na własnej działce. Lokaliza-
cję miejsc ogólnodostępnych dopuszcza się 
w pasie drogi dojazdowej. 

21) Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dopuszcza się lokalizację stacji 
transformatorowych – wg warunków dys-
ponenta sieci energetycznej. 

6. Dla terenów wydzielonych w strefie, o któ-
rej mowa w ust. 1 obowiņzujņ oprócz ustaleń 
ogólnych planu i strefy następujņce ustalenia 
szczegółowe: 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 1 - teren podzielony na 10 działek 
pod zabudowę jednorodzinnņ wolnostojņcņ 
na rysunku planu oznaczonych numerami od 
32 do 41 - dojazd do działek wewnętrznņ 
drogņ dojazdowņ KWD. 

2) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 2 - teren podzielony na 3 działki pod 
zabudowę jednorodzinnņ wolnostojņcņ na 
rysunku planu oznaczone numerami od  
29 do 31 - dojazd do działek wewnętrznņ 
drogņ dojazdowņ KWD. 

3) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 3 - teren podzielony na 4 działki pod 
zabudowę wolnostojņcņ lub bliźniaczņ, ozna-
czone na rysunku planu numerami od 1 do 4 
- dojazd do działek wewnętrznņ drogņ dojaz-
dowņ KWD i ciņgiem pieszo-jezdnym KWX. 

4) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 4 - teren podzielony na 24 działki 
pod zabudowę jednorodzinnņ szeregowņ, 
oznaczone na rysunku planu numerami od  
5 do 28 - dojazd do działek wewnętrznņ dro-
gņ dojazdowņ - w wyniku łņczenia działek te-
ren może byń przeznaczony pod zabudowę 
bliźniaczņ i wolnostojņcņ. 

§ 15.1. Ustala się strefę komunikacji we-
wnętrznej, oznaczonņ na rysunku planu symbo-
lem KWD i KWX. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala się 
jako podstawowe przeznaczenie terenu - funkcję 
drogi dojazdowej i ciņgu pieszo-jezdnego. 
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3. Dla terenu projektowanej wewnętrznej uli-
cy dojazdowej oznaczonej symbolem KWD 
obowiņzujņ następujņce ustalenia szczegółowe: 

1) Dopuszcza się włņczenie wewnętrznej ulicy 
dojazdowej na terenie osiedla do drogi ze-
wnętrznej wjazdem bramowym. 

2) Na terenie wewnętrznej ulicy dojazdowej 
zakazuje się realizacji obiektów budowla-
nych, z wyjņtkiem realizacji urzņdzeń tech-
nicznych ulicy zwiņzanych z utrzymaniem i 
obsługņ ruchu, o ile to umożliwiajņ parame-
try ulicy. 

3) Na terenie wewnętrznej ulicy dojazdowej 
dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia te-
renu poza jezdniņ pod warunkiem nie naru-
szenia wymagań określonych w odrębnych 
przepisach. 

4) Dopuszcza się urzņdzenie wewnętrznej ulicy 
dojazdowej jako jednoprzestrzennego ciņgu 
pieszojezdnego. 

5) Dopuszcza się wprowadzenie zieleni pod 
warunkiem braku kolizji z funkcjņ podstawo-
wņ. 

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

1) Dopuszcza się włņczenie do drogi zewnętrz-
nej wjazdem bramowym. 

2) Na terenie ciņgu pieszo-jezdnego zakazuje się 
realizacji obiektów budowlanych, z wyjņt-
kiem realizacji urzņdzeń technicznych zwiņ-
zanych z utrzymaniem i obsługņ ruchu, o ile 
to umożliwiajņ parametry ciņgu. 

3) Na terenie ciņgu pieszo-jezdnego dopuszcza 
się realizację sieci uzbrojenia terenu pod wa-
runkiem nie naruszenia wymagań określo-
nych w odrębnych przepisach. 

4) Minimalna szerokośń jezdni – 3,0m lub urzņ-
dzenie ciņgu jako jednoprzestrzennego. 

5) Dopuszcza się wprowadzenie zieleni pod 
warunkiem braku kolizji z funkcjņ podstawo-
wņ. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 

§ 17. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się jednorazowņ opłatę od wzrostu war-
tości nieruchomości w wysokości 3%. 

§ 18. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

Waldemar Sulisz 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr III/2/2011 

Rady Gminy Jedlińsk 
z dnia 25 lutego 2011r. 

 
Wykaz uwag nieuwzględnionych wniesionych do wyłożonego do publicznego wglņdu  

w dniach od 21 października 2010r. do 10 listopada 2010r. 
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujņcego teren działek 71/4 i 72/3 

położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk 
 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszajņcego 
uwagi 

Treśń uwagi Oznaczenie  
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu  
planu dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

1 2 3 4 5 6 

    
 
 
 

  

 
W czasie wyłożenia do publicznego wglņdu i składania uwag do dnia 25 listopada 2010r. nie wpłynęła 
żadna uwaga dotyczņca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujņcego 
teren działek 71/4 i 72/3 położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk. 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr III/2/2011 

Rady Gminy Jedlińsk 
z dnia 25 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji określonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obejmujņcym teren działek 71/4 i 72/3 położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w 

gminie Jedlińsk z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych gminy  
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
W ramach realizacji niniejszego planu, nie przewiduje się wykonania przez Gminę inwestycji dotyczņ-
cych uzbrojenia komunalnego (należņcego do zadań Gminy) w dziedzinach: 

- zaopatrzenia w wodę: 

- odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych: 

- odprowadzenia wód opadowych 

Wszelkie inwestycje realizowane będņ na koszt inwestora. 
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