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UCHWAIA Nr LXXVIIIł4Ńńł2ŃńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

z dnia 2 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Potok III" 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (ŚzŁUŁ 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z ”óunŁ zmianami) “raz 
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80 poz.717 z ”óunŁ zmianami) stwierdza–ąc 
zg“dn“`ć ze ｭStudium uwarun—“waL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Jedlicze" uchwal“nym UchwaJą Rady Mie–s—ie– 
w Jedliczu Nr XXII/236/00 z dnia 15 wrze`nia 2000 rŁ 
z ”óunie–szymi zmianami 

 

Rada Miejska w Jedliczu uchwala, c“ nastę”uje: 
 

R“zdziaJ ń 

Ustalenia “gólne  
 

§ 1. 1Ł  Uchwala się Mie–sc“wy Plan 
źag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ ｭPOTOK IIIｬ ｦ 

w gminie Jedlicze, w mie–sc“w“`ci Potok, zwany dalej 

planem.  

 

2.  Plan obejmuje obszar o powierzchni: 6,10ha 

w `r“d—“we– czę`ci wsi P“t“— “granicz“ny “d 
zach“du dr“gą gminną, Jączącą się z dr“gą —ra–“wą nr 
28 relacji Zator ｦ Medyka.  

 

3Ł  źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1)  zaJącznik nr 1 - stan“wiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:1000;  

 

2)  zaJączni— nr 2 ｦ r“zstrzygnięcie “ sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy.  

 

4.  Tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych 
zasadach zag“s”“dar“wania “znacz“ne są na rysun—u 

planu symbolami literowymi i cyfrowymi 

“d”“wiada–ącymi ich fun—c–i ustan“wi“ne– ”rze”isami 
uchwaJyŁ  

 

5.  Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”“staci: granicy “bszaru “b–ęteg“ ”lanem 
mie–sc“wym, linii r“zgranicza–ących tereny “ równym 
przeznaczeniu i równych zasadach zag“s”“dar“wania, 
“b“wiązu–ące– i nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz 

symboli literowych i cyfr“wych są “b“wiązu–ącymi 
ustaleniami planu.  

 

6Ł  Ł Przedmi“tem ustaleL Planu są nastę”u–ące 
”“dstaw“we ”rzeznaczenia terenów:  
 

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ｦ oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN 

i 2MN;  

 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

ｦ oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 

8MW, 9MW i 10MW;  

 

3)  tereny zabud“wy usJug“we– ｦ usJug 
komercyjnych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1U;  

 

4)  tereny zieleni urządz“ne– ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 

5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP i 9ZP;  

 

5)  tereny komunikacji ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 1KPJ, 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ, 

5KPJ, 6KPJ, 7KPJ i 8KPJ.  
 

§ 2. 1Ł  Ile—r“ć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o:  
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1)  planie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustalenia 
planu, o —tórym m“wa w § 1 uchwaJy;  

 

2)  usJugach —“mercy–nych ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć wszel—ą dziaJaln“`ć g“s”“darczą nie 
związaną z ”r“du—c–ą “raz magazyn“waniem, 
handlem hurt“wym, trwaJym s—Jad“waniem 
sur“wców i materiaJów mas“wych za 
wy–ąt—iem dziaJaln“`ci gastr“n“miczne–, 
handlowej, administracyjnej, bankowej, 

“`wiat“we– czy rzemie`lnicze–, nie stwarza–ące– 
uciąwliw“`ci dla zabud“wy miesz—ani“we–;  

 

3)  “b“wiązu–ące– linii zabud“wy ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć, linię w —tóre– nalewy usytu“wać 
`cianę fr“nt“wą budyn—u bez ”rawa –e– 
przekraczania w —ierun—u linii r“zgranicza–ące– 
terenu lub dr“gi, nie d“tyczy t“ elementów 
architektonicznych takich jak: ganek, weranda, 

balkon, gzyms, wykusz, okap dachu, oraz inne 

detale wystroju architektonicznego 

nadwieszone nad terenem;  

 

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć, linię w —tóre– m“we być 
usytu“wana `ciana fr“nt“wa budyn—u bez 
prawa jej przekraczania w kierunku linii 

r“zgranicza–ące– terenu lub dr“gi, nie d“tyczy t“ 
elementów architektonicznych takich jak: 

ganek, weranda, balkon, gzyms, wykusz, okap 

dachu, oraz inne detale wystroju 

architektonicznego nadwieszone nad terenem.  

 

R“zdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJ“we d“tyczace caJeg“ “bszaru 
planu  

 

§ 3. 1.  Zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu 

przestrzennego: w granicach caJeg“ terenu “b–ęteg“ 
”lanem d“”uszcza się:  
 

1)  l“—alizac–ę urządzeL i sieci infrastruktury 

techniczne– nie związanych 
z zag“s”“dar“waniem terenu “b–ęteg“ ”lanem, 
–eweli ich l“—alizac–a nie —“lidu–e z innymi 

ustaleniami planu;  

 

2)  wydzielanie dróg d“–azd“wych wewnętrznych 
i ciągów ”iesz“-–ezdnych dla “bsJugi zabud“wy 
mieszkaniowej, bez wyznaczania na rysunku 

planu;  

 

3)  realizac–ę zabud“wy miesz—ani“we– 
wielorodzinnej i jednorodzinnej w formie 

w“ln“st“–ące–, bliuniacze–, szeregowej lub 

atrialnej;  

 

4)  l“—alizac–ę garawy, budyn—ów g“s”“darczych, 
wiat, altan, d“m“wych “ranwerii i miejsc 

”“st“–“wych –a—“ t“warzyszących “bie—t“m 
mieszkalnym i usJug“wym;  

 

5)  sytu“wanie budyn—ów w “dlegJ“`ci 1,5m “d 
granicy dziaJ—i lub ”rzy granicy dziaJ—i 
w ”rzy”ad—u l“—alizac–i budyn—u na sąsiednie– 
dziaJce “ takiej samej funkcji;  

 

6)  gJówne ciągi “raz urządzenia infrastru—tury 
techniczne–, niezbędne d“ “bsJugi istnie–ące– 
i ”r“–e—t“wane– zabud“wy, nalewy l“—aliz“wać 
w liniach rozgraniczających dróg lub ”“między 
liniami r“zgranicza–ącymi dróg, a liniami 

zabudowy wyznaczonymi w planie, 

w ”rzy”ad—u bra—u m“wliw“`ci ta—ie– realizac–i, 
d“”uszcza się ”rzebieg tych sieci ”“”rzez inne 
tereny wyznaczone w planie.  

 

§ 4. 1Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady 

—sztaJt“wania n“w“ wydzielanych dziaJe— 
budowlanych:  

 

1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w“ln“st“–ące– (MN), minimalna ”“wierzchnia 
dziaJ—i ｦ 0,09ha;  

 

2)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliuniacze– (MN), minimalna ”“wierzchnia dziaJ—i 
ｦ 0,06ha;  

 

3)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szeregowej (MN), minimalna powierzchnia 

dziaJ—i ｦ 0,04ha;  

 

2Ł  Ś“”uszcza się zmnie–szenie wiel—“`ci dziaJ—i 
“—re`l“ne– ”lanem, “ —tóre– m“wa w ust. 1 

w przypadku, gdy w wyni—u ”“dziaJu dziaJ—i d“ 
“siągnięcia minimalne– “—re`l“ne– ”lanem ”“wierzchni 
brakuje 10%;  

 

3Ł  F“rma ge“metryczna dziaJe— zbliw“na d“ 
”r“st“—ąta, usytu“wana ”r“st“”adle lub równ“legle 
do pasa drogowego.  

 

4Ł  Ł ŚziaJ—i bud“wlane ”“wstaJe w wyniku 

wtórneg“ ”“dziaJu lub scalania muszą mieć d“stę” d“ 
dr“gi ”ubliczne– bez”“`redni“ lub ”“”rzez dr“gę 
wewnętrzną, ciąg ”iesz“-–ezdny lub sJuwebn“`ć 
dr“g“wąŁ  

 

5Ł  Śla dziaJe— istnie–ących niezalewnie “d 
”“wierzchni, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie ”“d 
”“szczególne r“dza–e zabud“wy, ”“d warun—iem, we 
s”eJnia–ą inne ustalenia ”lanuŁ  

 

§ 5. 1Ł  Ustala się ma—symalną wys“—“`ć (“d 
”“zi“mu na–niwe– ”“J“w“neg“ we–`cia d“ budyn—u - do 

na–wywsze– —alenicy) budyn—ów miesz—alnych ｦ nie 

więce– niw 12,0m, budyn—ów usJug“wych ｦ nie więce– 
niw 10,0m, budyn—ów g“s”“darczych, garawy, altan, 
“ranwerii, sz—larni ｦ nie więce– niw 6,0mŁ  

 

2Ł  Ś“”uszcza się zwię—szenie wys“—“`ci 
budyn—ów, w przypadku, gdy wynika to 

z u—sztaJt“wania terenu lub względów technicznych - 
lecz nie więce– niw 10 %Ł  

 

3.  Ustala się ge“metrię dachów, materiaJy 
wy—“Lczeni“we dachu i elewacji:  

 

1)  dachy ｦ dwuspadowe, dwuspadowe 

z naczóJ—ami, czter“s”ad“we lub 
wiel“”“Jaci“we, “ —ącie nachylenia ”“Jaci 15“- 

45o;  
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2)  d“”uszcza się st“s“wanie dachów ”Jas—ich lub 
Ju—“wych;  

 

3)  pokrycia dachów z blachy, dachów—i lub 
materiaJów dachów—“”“d“bnych lub 
z materiaJów imitu–ących f“rmę i kolor tych 

materiaJów;  
 

4)  d“`wietlenia ”“ddaszy ”“”rzez “—na 
w `cianach szczyt“wych, lu—arny, “—na 
dachowe,  

 

4Ł  Nie d“”uszcza się ”“d”iwniczenia 
budynków ”“J“w“nych na terenach “ wysokim 

”“zi“mie wód grunt“wych, “raz w przypadku, gdy 

warun—i ge“l“giczne terenu nie d“”uszcza–ą ta—ie– 
m“wliw“`ciŁ  

 

§ 6. 1Ł  Szczególne warun—i zag“s”“dar“wania 
terenów “raz “graniczenia w ich uwyt—“waniu:  
 

1)  przy realizacji inwestycji na obszarze planu 

uwzględniać warun—i wyni—a–ące z przebiegu 

ciągów sieci infrastru—tury techniczne– między 
innymi z przebiegu linii elektroenergetycznych 

`rednich i wys“—ich na”ięć;  
 

2)  za—azu–e się zadrzewiania terenów (4źP, 5źP, 
8ZP i 9ZP) zlokalizowanych pod liniami 

elektroenergetycznymi i w strefach 

technicznych od tych linii: dla linii 110kV ｦ 

20m (po 10m w obie strony od osi linii) i dla 

linii 30kV ｦ 11m (po 5,5m w obie strony od osi 

linii);  

 

3)  na—azu–e się uwzględniać warun—i wyni—a–ące 
z wystę”“wania urządzeL drenars—ich 
w s”“sób za”ewnia–ący ”rawidJ“we 
fun—c–“n“wanie tych urządzeLŁ  
 

§ 7. 1Ł  źasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy 
i krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego, 

zabyt—ów i dóbr —ultury ws”óJczesne–:  
 

1)  zakazuje się l“—alizac–i inwestyc–i emitu–ących 
haJas ”rze—racza–ący wart“`ci d“”uszczalne 
“raz m“gących ”“w“d“wać staJe lub “—res“we 
uciąwliw“`ci dla fun—c–i terenów “znacz“nych 
na rysunku planu symbolami: MN ｦ jako 

terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę 
miesz—ani“wą z usJugami rzemie`lniczymi i MW 

–a—“ terenów zabud“wy miesz—ani“we– 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych;  
 

2)  za—azu–e się zrzutu nie“czyszcz“nych `cie—ów 
d“ wód i gruntu.  

 

§ 8. 1. Zasady przebudowy, rozbudowy 

i bud“wy systemów —“muni—ac–i “raz “bsJugi 
—“muni—acy–ne– terenów “b–ętych ”lanem:  
 

1)  zach“wu–e się u—Jad dr“g“wy “be–mu–ący dr“gi 
publiczne, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KD-D i 2KD-D wraz z obiektami 

i urządzeniami t“warzyszącymi z m“wliw“`cią 
rem“ntów, ”rzebud“wy i rozbudowy;  

 

2)  wyznacza się w planie tereny pod drogi 

wewnętrzne i ciągi ”iesz“-jezdne o parametrach 

jak w §14;  
 

3)  w liniach r“zgranicza–ących ”“szczególnych 
terenów dróg ”“za ”asem –ezdni, d“”uszcza się 
wyznaczanie `ciewe— r“wer“wych.  

 

2Ł Ustala się nastę”u–ące n“rmatywy mie–sc 
parkingowych:  

 

1)  minimalna il“`ć mie–sc ”ar—ing“wych dla 
sam“ch“dów “s“b“wych na dziaJ—ach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej ｦ 2, w tym jedno w garawu;  
 

2)  minimalna il“`ć mie–sc ”arkingowych dla 

sam“ch“dów “s“b“wych w terenach 

”rzewidzianych ”“d dziaJaln“`ć usJug“wą, 
handl“wą i inną d“”uszcz“ną ”lanem:  

 

a)  1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych 

w obiektach gastronomii;  

 

b)  1 mie–sce na 50 m2 ”“wierzchni uwyt—“we– 
“bie—tów handl“wych;  

 

c)  1 mie–sce na 100 m2 ”“wierzchni caJ—“wite– 
“bie—tów dziaJaln“`ci rzemie`lnicze–;  

 

d)  1 miejsce na 5 zatrudnionych w innych 

usJugach; ”rzy czym nalewy ”rzeznaczyć 
minimum –edn“ mie–sce dla “sób 
nie”eJn“s”rawnychŁ  
 

3Ł  Ś“”uszcza się l“—alizac–ę ”ar—ingów 
w liniach r“zgranicza–ących dróg wewnętrznych 
(KDW), w formie:  

 

1)  zatok postojowych;  

 

2)  ”ar—ingów ”rzy—rawęwni—“wychŁ  
 

§ 9. 1Ł  źasady “bsJugi dla terenów 
zainwestowania, w zakresie infrastruktury technicznej 

oraz zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury techniczne–:  
 

1)  zach“wu–e się istnie–ące na “bszarze ”lanu sieci 
i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
z m“wliw“`cią rem“ntów, ”rzebud“wy 
i rozbudowy;  

 

2)  d“”uszcza się zmiany ”rzebiegu istnie–ące– 
infrastruktury st“s“wnie d“ szczegóJ“wych 
r“związaL technicznych nie —“lidu–ących 
z ustaleniami planu, w ”rzy”ad—u wystą”ienia 
—“liz–i istnie–ących sieci z projektowanymi 

“bie—tami, nalewy sieci te ”rzyst“s“wać d“ 
n“wych warun—ów ”racy;  

 

3)  w zakresie zaopatrzenia w w“dę ustala się:  
 

a)  zaopatrzenie w w“dę d“ celów byt“w“-

g“s”“darczych, ”rzeciw”“war“wych 
i grzewczych z w“d“ciągu zbi“rczeg“ 
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”rzebiega–ąceg“ w niewiel—ie– “dlegJ“`ci “d 
“bszaru “b–ęteg“ ”lanem;  

 

b)  d“ czasu realizac–i w“d“ciągu zbi“rczeg“, 
zaopatrzenie w w“dę m“we “dbywać się 
z istnie–ących u–ęć i w“d“ciągów l“—alnych 
(w tym studni indywidualnych);  

 

c)  —“nieczn“`ć wy”“sawenia ”r“–e—t“wane– sieci 
w“d“ciąg“we– w hydranty ””“wŁ dla 
zabez”ieczenia ””“wŁ “bie—tów bud“wlanych;  

 

d)  niezalewnie “d zasilania z sieci w“d“ciąg“we–, 
nalewy ”rzewidzieć za“”atrzenie ludn“`ci 
z awaryjnych studni publicznych;  

 

4)  w za—resie “d”r“wadzania `cie—ów ustala się:  
 

a)  “d”r“wadzenie `cie—ów byt“wych d“ 
kanalizacji zbiorczej ｦ —250, za—“Lcz“ne– 
“czyszczalnią `cie—ów w Jedliczu;  

 

5)  w za—resie “d”r“wadzania wód “”ad“wych 
ustala się:  

 

a)  “d”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ gruntu 
”“”rzez infiltrac–ę ”“wierzchni“wą, w granicach 

wJasne– dziaJ—i;  
 

b)  “b“wiąze— u–m“wania wód “”ad“wych 
i roztopowych z ”“wierzchni terenów, 
z których s”Jyw stan“wić m“we zagr“wenie dla 
`r“d“wis—a ”rzyr“dniczeg“ (”ar—ingi, tereny 
usJug“we, dr“gi utwardz“ne) w lokalne 

systemy kanalizacji deszczowej i ich 

oczyszczanie przed wprowadzeniem do 

odbiornika;  

 

6)  w za—resie ele—tr“energety—i ustala się:  
 

a)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną “dbywać 
się będzie w oparciu o:  

 

-  istnie–ącą, r“zbud“wywaną, ”rzebud“wywaną 
sieć ele—tr“energetyczną ｦ linie `rednich 
i nis—ich na”ięć wraz z urządzeniami 
elektroenergetycznymi;  

 

-  n“wą sieć ele—tr“energetyczną niskiego 

na”ięcia wraz z urządzeniami 
ele—tr“energetycznymi dla zasilania terenów 
nowego zainwestowania;  

 

b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i 
transformatorowych w liniach 

r“zgranicza–ących dróg i w zalewn“`ci “d 
potrzeb w terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie;  

 

7)  w zakresie zaopatrzenia w cie”J“ ”lan ustala 
zasadę za“”atrzenia z indywidualnych 

i l“—alnych uródeJ na bazie r“związaL 
”“zwala–ących minimaliz“wać ｭnis—ą emis–ęｬ 
zanieczyszczeL d“ ”“wietrza (n”Ł ”“”rzez 
preferowanie wysokosprawnych, 

zaut“matyz“wanych uródeJ cie”Ja, 

w —“tJ“wniach l“—alnych “raz indywidualnych 
systemach grzewczych);  

 

8)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się 
zaopatrzenie w gaz “dbi“rców indywidualnych 
i innych w oparciu o ”rzyJącza d“ sieci 
gaz“ciągów gazu ziemneg“;  

 

9)  w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne 

ustala się:  
 

a)  bud“wę gJówne– sieci w liniach 

r“zgranicza–ących dróg;  
 

b)  wJączenie d“ istnie–ące– sieci ”“”rzez sieć 
”r“–e—t“waną;  

 

c)  “b“wiązu–e realizac–a sieci za ”“m“cą 
kanalizacji teletechniczne–, ”rzyJączy —abl“wych 
ziemnych;  

 

10)  w za—resie g“s”“dar—i “d”adami ustala się:  
 

a)  gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie 

zasadami ”rzy–ętymi na terenie gminy;  
 

b)  g“s”“dar—a “d”adami ”“wstaJymi w wyniku 

dziaJaln“`ci g“s”“darcze– winna być 
prowadzona zgodnie z zasadami “—re`l“nymi 
w ”rze”isach “drębnychŁ  

 

R“zdziaJ 3 

Przeznaczenie terenów, l“kalne warunki, zasady 
i standardy ksztaJt“wania zabud“wy i urządzania 

terenu  

 

§ 10. 1Ł  Wyznacza się tereny zabud“wy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1MN ｦ o powierzchni: 0,19ha, 2MN 

ｦ o powierzchni: 0,34ha, z przeznaczeniem pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  

 

2Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady “bsJugi 
komunikacyjnej i urządzania i terenów:  
 

1)  “bsJuga —“muni—acy–na terenów z sieci dróg 
istnie–ących i projektowanych (2KD-D i 3KDW);  

 

2)  nie”rze—raczalna linia zabud“wy dla budyn—ów 
“d linii r“zgranicza–ące– dr“gi 2KŚ-D i 3KDW ｦ 

6,0m;  

 

3)  w granicach dziaJ—i bud“wlane–, na —tóre– 
będzie realiz“wana inwestyc–a nalewy 
”“z“stawić minimum 40 % ”“wierzchni terenu 
w postaci biologicznie czynnej;  

 

4)  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

”“wierzchni dziaJ—i;  
 

5)  za—az st“s“wania d“ realizac–i “gr“dzeL 
”refabry—“wanych ”rzęseJ bet“n“wych;  

 

6)  n“we “gr“dzenia “d dróg l“—aliz“wać 
w minimalne– “dlegJ“`ci wyznacz“ne– linią 
r“zgranicza–ącą dr“gi;  
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3Ł  Warun—i “bsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji zgodnie z § 8 i § 9Ł  
 

4.  Parametry zabudowy jak w § 4 i § 5Ł  
 

§ 11. 1Ł  Wyznacza się tereny zabud“wy 
mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczony na rysunku 

planu symbolem: 1MW ｦ o powierzchni: 0,39ha, 

z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne.  

 

2.  Na terenie, o —tórym m“wa 
w ust. 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę:  
 

1)  usJug “`wiaty (między innymi przedszkole), 

administracji, zdrowia jako lokali 

wbud“wanych, d“bud“wanych d“ budyn—ów 
miesz—alnych lub w“ln“st“–ących;  

 

2)  usJug —“mercy–nych, –a—“ l“—ali wbud“wanych 
lub d“bud“wanych d“ budyn—ów miesz—alnychŁ  
 

3Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady “bsJugi 

komunikacyjnej i urządzania i terenu:  

 

1)  “bsJuga —“muni—acy–na terenów z istnie–ące– 
i ”r“–e—t“wane– sieci dróg i ciągów ”iesz“-

jezdnych (1KD-D, 2KD-D, 2KDW i 1KPJ);  

 

2)  “b“wiązu–ąca linia zabud“wy dla budyn—ów “d 
linii r“zgranicza–ące– dr“gi 1KŚ-D ｦ 6,0m;  

 

3)  nie”rze—raczalna linia zabud“wy dla budyn—ów 
“d linii r“zgranicza–ące– ciągu ”iesz“-jezdnego 

1KPJ ｦ 4,0m i “d linii r“zgranicza–ące– dr“gi 
2KD-D i 2KDW ｦ 6,0m;  

 

4)  w granicach terenu, na —tórym będzie 
realiz“wana inwestyc–a nalewy ”“z“stawić 
minimum 20% powierzchni terenu w postaci 

biologicznie czynnej;  

 

5)  maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni terenu;  

 

4Ł  Warun—i “bsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji zgodnie z § 8 i § 9Ł  
 

5.  Parametry zabudowy jak w § 4 i § 5Ł  
 

§ 12. 1Ł  Wyznacza się tereny zabud“wy 
mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 2MW o powierzchni: 0,54ha, 3MW 

o powierzchni: 0,38ha, 4MW o powierzchni: 0,24ha, 

5MW o powierzchni: 0,26ha, 6MW o powierzchni: 

0,42ha, 7MW o powierzchni: 0,32ha, 8MW 

o powierzchni: 0,21ha, 9MW o powierzchni: 0,25ha 

i 10MW ｦ o powierzchni: 0,20ha z przeznaczeniem 

pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.  

 

2.  Na terenie, o —tórym m“wa 
w ust. 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę:  
 

1)  usJug —“mercyjnych, jako lokali wbudowanych 

lub d“bud“wanych d“ budyn—ów miesz—alnych;  
 

3Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady “bsJugi 
komunikacyjnej i urządzania i terenów:  
 

1)  “bsJuga —“muni—acy–na terenów z sieci dróg 
i ciągów ”iesz“-jezdnych (2KD-D, 1KDW, 

2KDW, 3KDW i 1KPJ-8KPJ);  

 

2)  dla terenów: 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 
9MW i 10MW “b“wiązu–ąca linia zabud“wy dla 
budyn—ów “d linii r“zgranicza–ące– dr“gi 2KŚ-D, 

1KDW i 2KDW ｦ 6,0m i “d linii r“zgranicza–ące– 
ciągu ”iesz“-jezdnego 4KPJ i 5KPJ ｦ 4,0m;  

 

3)  dla terenów: 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 
9MW i 10MW nieprzekraczalna linia zabudowy 

dla budyn—ów “d linii r“zgranicza–ące– dr“gi 
3KDW ｦ 6,0m i “d linii r“zgranicza–ące– ciągu 
pieszo-jezdnego 2KPJ, 3KPJ, 6KPJ, 7KPJ 

i 8KPJ ｦ 4,0m;  

 

4)  dla terenów: 2MW i 3MW “b“wiązu–ąca linia 

zabud“wy dla budyn—ów “d linii 
r“zgranicza–ące– dr“gi 2KŚ-D i 2KDW ｦ 6,0m;  

 

5)  dla terenów: 2MW i 3MW nieprzekraczalna linia 

zabud“wy dla budyn—ów “d linii 
r“zgranicza–ące– ciągu ”iesz“-jezdnego 1KPJ 

i 5KPJ ｦ 4,0m;  

 

6)  w granicach terenu, na którym będzie 
realiz“wana inwestyc–a nalewy ”“z“stawić 
minimum 20% powierzchni terenu w postaci 

biologicznie czynnej;  

 

7)  maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni terenu;  

 

4Ł  Warun—i “bsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji zgodnie z § 8 i § 9Ł  
 

5.  Parametry zabudowy jak w § 4 i § 5Ł  
 

§ 13. 1Ł  Wyznacza się tereny zabud“wy 
usJug“we– ｦ oznaczone na rysunku planu symbolem 

1U ｦ o powierzchni: 0,07ha, z przeznaczeniem pod 

usJugi —“mercy–neŁ  
 

2.  Na terenie, o —tórym m“wa 
w ust. 1 d“”uszcza się l“—alizac–ę  
 

1)  maJe– archite—tury;  
 

2)  `ciewe— s”acer“wych i rowerowych  

 

3)  bud“wli dla ”“trzeb “bsJugi fun—c–i 
podstawowej.  

 

3Ł  źa—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów 
handlowych o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywe– 
2000m²Ł  

 

4Ł  Ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania i “bsJugi —“muni—acy–ne– terenu 
1U:  
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1)  “bsJuga —“muni—acy–na terenu z drogi 

publicznej gminnej (2KD-D) i ciągu ”iesz“-

jezdnego (6KPJ);  
 

2)  nie”rze—raczalna linia zabud“wy dla budyn—ów 
“d linii r“zgranicza–ące– dr“gi gminnej (2KD-D) ｦ 

6,0m i “d linii r“zgranicza–ące– ciągu ”iesz“-

jezdnego (6KPJ) ｦ 4,0m;  
 

3)  w granicach dziaJ—i bud“wlane–, na —tóre– 
będzie realiz“wana inwestyc–a nalewy 
”“z“stawić minimum 20 % ”“wierzchni terenu 
w postaci biologicznie czynnej;  

 

4)  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

”“wierzchni dziaJ—i;  
 

5Ł  Warun—i “bsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji zgodnie z § 8 i § 9Ł  
 

6Ł  Standardy —sztaJt“wania zabud“wy zg“dnie 
z § 4 i § 5Ł  

 

§ 14. 1Ł  Wyznacza się tereny zieleni 
urządz“ne–, stan“wiące ”asy iz“lacy–ne i miejsca 

wy”“czyn—u zbi“r“weg“ dla terenów zabud“wy “raz 
usJug, “znacz“ne na rysun—u ”lanu symb“lami: 1źP ｦ 

o powierzchni: 0,11ha; 2ZP ｦ o powierzchni: 0,07ha; 

3ZP ｦ o powierzchni: 0,08ha; 4ZP ｦ o powierzchni: 

0,15ha; 5ZP ｦ o powierzchni: 0,13ha; 6ZP ｦ 

o powierzchni: 0,06ha; 7ZP ｦ o powierzchni: 0,04ha, 

8ZP ｦ o powierzchni: 0,04ha i 9ZP ｦ o powierzchni: 

0,26ha.  

 

2.  Na terenie, o —tórym m“wa 
w ust. 1 d“”uszcza się:  
 

1)  ”r“wadzenie `ciewe— ”ieszych, r“wer“wych, 
bud“wę ”laców zabaw, maJe– archite—tury 
i urządzeL s”“rt“wych (b“is—a, —“rty, it”Ł);  

 

2)  uzu”eJnianie zieleni wys“—ie– i niskiej, 

w d“st“s“waniu d“ warun—ów siedlis—“wych 
i rzeuby terenu;  

 

3)  l“—alizac–ę ”ar—ingu ｭziel“neg“ｬ wyJącznie na 
terenie oznaczonym symbolem 5ZP - dla 

“bsJugi fun—c–i usJug“we– (1U)Ł  
 

§ 15. 1Ł  Wyznacza się tereny —“muni—ac–i 
z przeznaczeniem pod drogi publiczne i wewnętrzne 
“raz ciągi ”iesz“-jezdne.  

 

2Ł  Ustala się nastę”u–ące ”arametry techniczne 
i uwyt—“we dróg:  
 

1)  1KD-D (o powierzchni: 0,08ha) i 2KD-D 

(o powierzchni: 0,41ha) ｦ tereny dróg 
publicznych, gminnych - o szer“—“`ci w liniach 

r“zgranicza–ących ｦ 10,0m i minimalnej 

szer“—“`ci –ezdni 5,0m;  
 

2)  1KDW (o powierzchni: 0,17ha) ｦ teren drogi 

wewnętrzne–, utwardz“ne– “ szeroko`ci 
w liniach r“zgranicza–ących ｦ 8,0m i minimalnej 

szer“—“`ci –ezdni 5,0m;  
 

3)  2KDW (o powierzchni: 0,16ha) i 3KDW 

(o powierzchni: 0,06ha) ｦ tereny dróg 
wewnętrznych, utwardz“nych “ szer“—“`ci 
w liniach r“zgranicza–ących ｦ 6,0m i minimalnej 

szer“—“`ci –ezdni 4,5m;  

 

4)  1KPJ (o powierzchni: 0,05ha), 2KPJ 

(o powierzchni: 0,04ha), 3KPJ (o powierzchni: 

0,05ha), 4KPJ(o powierzchni: 0,05ha), 5KPJ 

(o powierzchni: 0,10ha), 6KPJ(o powierzchni: 

0,08ha), 7KPJ (o powierzchni: 0,04ha) 

i 8KPJ(o powierzchni: 0,05ha) - tereny ciągów 
pieszo-jezdnych, utwardzonych o szer“—“`ci 
w liniach r“zgranicza–ących ｦ 5,0m;  

 

3Ł  W liniach r“zgranicza–ących dróg i ciągów 
pieszo-–ezdnych d“”uszcza się:  
 

1)  realizac–ę z–azdów ”ublicznych i indywidualnych 

d“ terenów zainwest“wania;  
 

2)  wytyczanie `ciewe— r“wer“wych w przypadku, 

gdy ”arametry dr“gi na t“ ”“zwala–ą;  
 

3)  remonty, przebudowy i bud“wę n“wych 
nawierzchni,  

 

4)  bud“wę ch“dni—ów ”“ “bu lub ”“ –edne– str“nie 
jezdni;  

 

5)  bud“wę r“wów ”rzydr“wnych “twartych 
i krytych;  

 

6)  bud“wę ”rzystan—ów aut“bus“wych,  
 

7)  7) n“`ni—i re—lam“we i informacyjne 

o ”“wierzchni nie wię—sze– niw 2 m x 1,5m;  

 

4Ł  W liniach r“zgranicza–ących dróg i ciągów 
pieszo-jezdnych wymienionych w ustŁ2 za—azu–e się:  
 

1)  l“—aliz“wania “bie—tów bud“wlanych i urządzeL 
niezwiązanych z ”“trzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 

wy–ąt—iem wymieni“nych w ust.3;  

 

2)  “d”r“wadzania wód “”ad“wych z powierzchni 

utwardzonych do kanalizacji deszczowej lub 

odbiornika zgodnie z zasadami wynika–ącymi 
z ”rze”isów “drębnychŁ  

 

R“zdziaJ 4 

Prze”isy k“Lc“we  
 

§ 16. Ś“ czasu ”“d–ęcia inwestyc–i 
”r“–e—t“wanych ”lanem, tereny ”“szczególne 
”“z“sta–ą w d“tychczas“wym uwyt—“waniuŁ  

 

§ 17. Ustala się –edn“raz“wą “”Jatę “d wzr“stu 
wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“—“`ci 30%  

 

§ 18. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Gminy Jedlicze.  

 

§ 19. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia –e– “gJ“szeniaŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Piotr Krawczyk 
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źaJączni— nr 2 

d“ UchwaJy nr LXXVIIIł401ł2010 

Rady Miejskiej w Jedliczu 

z dnia 2 czerwca 2010 r. 

 

 

dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "POTOK III"   

 

Na podstawie 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 ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

Rada Miejska w Jedliczu rozstrzyga 

 

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, zg“dnie z ustawą 
o sam“rządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. 

(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z ”óunŁ zmŁ)Ł  
 

§ 2. Przewidu–e się nastę”u–ące na—Jady:  
 

-  ”rzebud“wę dr“gi d“–azd“we– “ symbolu 1KD-D 

o Jączne– ”“wierzchni “—“J“ 800 m2, 
w wys“—“`ci “—“J“ 112 000 zJ“tych.  

 

-  ”rzebud“wę dr“gi d“–azd“we– “ symbolu 2KD-D 

o Jączne– ”“wierzchni “—“J“ 4100 m2, 
w wys“—“`ci “—“J“ 574 000 zJ“tychŁ  

 

-  “—“J“ 0,8—m w“d“ciągu ”rzesyJ“weg“ 
o ”rze—r“–u 110mm x 60 000zJł—m = 
48 000zJ;  

 

-  “—“J“ 0,8—m gJówneg“ —“le—t“ra —analizac–i 
sanitarnej o ”rze—r“–u 200mm x 100000zJł—m 
= 80 000zJ  
 

CaJ—“wity szacun—“wy —“szt realizac–i 
infrastru—tury techniczne– wyn“si 814 000 zJŁ  

 

§ 3. Przewidywany termin realizac–i zadaL 
z zakresu infrastruktury technicznej w ciągu 30 lat “d 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

§ 4. Ws—azu–e się “d”“wiedzialneg“ za 
wy—“nanie zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

Burmistrza Gminy Jedlicze.  

 

§ 5. Ustala się, we 10% —“sztów ”“—ry–e gmina 
ze `r“d—ów wJasnych a ”“z“staJą czę`ć —“sztów 

z innych uródeJŁ  
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UCHWAIA Nr LIVł243łńŃ 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W źAGÓRźU 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

UchwaJa budwet“wa Gminy źagórz na 2ŃńŃ r“k 
 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 4, 

pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o sam“rządzie gminnym (ŚzŁUŁ z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ211 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Rada Miejska w źagórzu uchwala, c“ nastę”uje: 

 

§ 1. 1Ł  O—re`la się d“ch“dy budwetu gminy 
w kwocie 39Łń88Łń88,98zJ. z tego:  

 

-  d“ch“dy biewące w kwocie 3ŃŁ4ń6Ł847,98 zJŁ  
 

-  d“ch“dy majątk“we w kwocie 

8.771.341,00 zJŁ  
 

2Ł  O—re`la się wydat—i budwetu gminy 
w kwocie 49Ł959ŁńŃ3,98 zJ. z tego:  

 

-  wydatki biewące w kwocie 26Ł234Ł28ń,88 zJŁ  
 

-  wydatki majątk“we w kwocie 

23.724.822,10 zJŁ  
 

3Ł  O—re`la się deficyt budwetu gminy w kwocie 

ńŃŁ77ŃŁ9ń5,ŃŃ zJŁ 
 

4Ł  tródJami ”“—rycia deficytu będą:  
 

-  dJug“termin“we —redyty i ”“wycz—i w kwocie 

ńŃŁ77ŃŁ9ń5,ŃŃ zJŁ  
 

5Ł  O—re`la się ”rzych“dy budwetu w kwocie 

ńŃŁ77ŃŁ9ń5,ŃŃ zJŁ z tego:  

 

-  § 952 ｫPrzych“dy z zaciągniętych ”“wycze— 
i —redytów na ryn—u —ra–“wymｬ w kwocie 

ńŃŁ77ŃŁ9ń5,ŃŃ zJŁ  
 

§ 2. O—re`la się limity z“b“wiązaL z tytuJu 
zaciąganych —redytów i ”“wycze— z przeznaczeniem 

na:  
 


