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UCHWA#A NR XXV/279/2009

 RADY GMINY JASTKÓW

 z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 

pó%n. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó%n. 

zm.), uchwa" Nr XVII/188/2008 Rady Gminy Jast-

ków z dnia 19 wrze&nia 2008 r., Nr XVIII/201/2008 

Rady Gminy Jastków z dnia 27 listopada 2008 r., 

Nr XIX/212/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 30 

grudnia 2008 r., w sprawie przyst!pienia do sporz!-

dzania zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jastków, Rada Gminy Jast-

ków uchwala, co nast$puje:

Rozdzia$ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Zmienia si$ miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Jastków, zatwierdzony 

uchwa"! Nr XVI/118/2000 Rady Gminy Jastków z 

dnia 12 grudnia 2000 r. z pó%n. zm, na obszarach 

wymienionych w niniejszej uchwale, oznaczonych 

na za"!cznikach graficznych do niniejszej uchwa"y.

1. Ilekro' w niniejszej uchwale jest mowa o pla-

nie, nale#y przez to rozumie' miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego gminy Jastków za-

twierdzony uchwa"! Nr XVI/118/2000 Rady Gminy 

Jastków z dnia 12 grudnia 2000 r., z pó%n. zm. 

2. Zmiany planu stanowi! tre&' niniejszej uchwa"y 

i wyra#one s! w postaci:

1) ustale( ogólnych dotycz!cych terenów obj$-

tych zmianami planu (rozdzia" II),

2) ustale( szczegó"owych, dotycz!cych terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj!cymi i oznaczo-

nych symbolami  na terenie gminy Jastków (rozdzia" 

III),

3) rysunków zmian planu w skali 1:1000 dla te-

renów, stanowi!cych za"!czniki do uchwa"y od  nr 

1 do nr 4,

4) rozstrzygni$cia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmian miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Jastków, stanowi!ce-

go za"!cznik nr 5 do uchwa"y,

5) rozstrzygni$cia o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale#! do 

zada( w"asnych gminy oraz o zasadach ich finan-

sowania, stanowi!cego za"!cznik nr 6 do uchwa"y.

§ 2. Zmiany planu obejmuj! obszary na terenie 

gminy Jastków w granicach oznaczonych na za"!cz-

nikach graficznych w skali 1:1000.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

zmian planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów,

2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporz!dkowanie dzia"a( 

inwestycyjnych wymogom zachowania "adu prze-

strzennego,

3) okre&lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-

darowania poszczególnych terenów, tak aby umo#-

liwi' kszta"towanie "adu przestrzennego w sposób 

zapewniaj!cy ochron$ &rodowiska i zdrowia ludzi 

oraz warto&ci kulturowych gminy. 

§ 4.1. Przedmiotem ustale( zmian planu s!:

1) tereny us"ug komercyjnych oznaczone symbo-

lem UC;

2) tereny urz!dze( obs"ugi komunikacji oznaczone 

symbolem KS;

3) tereny przemys"owe oznaczone symbolem P;

4) zasady zagospodarowania terenów o których 

mowa w pkt. 1-3;

5) zasady obs"ugi komunikacyjnej;

6) zasady zaopatrzenia terenu w infrastruktur$ 

techniczn!.

2. Nast$puj!ce oznaczenia graficzne na rysunkach 

planu s! obowi!zuj!cymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczaj!ce tereny o ró#nym przezna-

czeniu i sposobie u#ytkowania,

2) linie zabudowy nieprzekraczalne,

3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmian planu 

nie wymienione w ust. 2 maj! charakter postulowa-

ny lub informacyjny.

§ 5.1. Ilekro' w przepisach niniejszej uchwa"y jest 

mowa o:

1) rysunku zmian planu – nale#y przez to rozumie' 

graficzny zapis zmian planu, przedstawiony na ma-

pach zasadniczych w skali 1:1000, stanowi!cych 

za"!czniki do niniejszej uchwa"y;

2) terenie – nale#y przez to rozumie' teren o okre-

&lonym w miejscowym planie przeznaczeniu podsta-

wowym, ograniczony liniami rozgraniczaj!cymi oraz 

oznaczony symbolem; 

3) przeznaczeniu podstawowym – nale#y przez 

to rozumie' takie przeznaczenie, które przewa#a na 

danym terenie; 
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4) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale#y przez to 

rozumie' rodzaje przeznaczenia inne ni# podstawo-

we, stanowi!ce jego uzupe"nienie;

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nale#y przez 

to rozumie' równowa#no&' okre&lonych rodzajów 

przeznaczenia, oznaczonego jako kilka symboli li-

terowych, przedzielonych przecinkami, które mog! 

istnie'  "!cznie lub samodzielnie; 

6) adaptacji – nale#y przez to rozumie' przysto-

sowanie, dostosowanie, dopasowanie istniej!cego 

zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawo-

wego lub dopuszczalnego;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale#y przez 

to rozumie' wyznaczon! dla danego terenu lini$, 

któr! nie mo#e przekroczy' #aden element projek-

towanej zabudowy;

8) powierzchni biologicznie czynnej – nale#y przez 

to rozumie' powierzchni$ nieutwardzon!, pokryt! 

ro&linno&ci!;

9) rozbudowie – nale#y przez to rozumie' roboty 

budowlane prowadz!ce do powi$kszenia kubatury i 

powierzchni zabudowy istniej!cych obiektów;

10) drodze publicznej - nale#y przez to rozumie' 

drog$ zaliczon! na podstawie ustawy o drogach pu-

blicznych do jednej z kategorii dróg (krajowej, wo-

jewódzkiej, powiatowej lub gminnej), wydzielon! 

liniami rozgraniczaj!cymi; 

11) zabudowie us"ugowej - nale#y przez to rozu-

mie' zabudow$ na potrzeby us"ug komercyjnych, 

publicznych lub rzemios"a, zwi!zanych z obs"ug! 

zespo"u zabudowy oraz us"ug uzupe"niaj!cych inne 

funkcje, pod warunkiem nie powodowania nega-

tywnego oddzia"ywania;

12) terenie przemys"owym (obiektach produk-

cyjnych, sk"adach i magazynach) – nale#y przez to 

rozumie' przedsi$wzi$cia ustalone z zachowaniem 

procedur okre&lonych w przepisach szczególnych i 

których oddzia"ywanie nie przekroczy granic terenu 

do którego inwestor ma tytu" prawny;

13) budynkach u#yteczno&ci publicznej - nale#y 

przez to rozumie' budynek przeznaczony do wy-

konywania funkcji administracji publicznej, obs"ugi 

bankowej, poczty lub telekomunikacji, biurowej oraz 

inny ogólnodost$pny budynek przeznaczony do wy-

konywania podobnych funkcji; 

14) potencjalnej uci!#liwo&ci - nale#y przez to ro-

zumie' zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj!ce #y-

cie ludzi albo dokuczliwe dla otaczaj!cego &rodowi-

ska, a zw"aszcza: ha"as, wibracje, zanieczyszczenie 

powietrza i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz 

wód; 

15) zieleni izolacyjnej – nale#y przez to rozumie' 

ro&linno&' ukszta"towan! w sposób umo#liwiaj!cy 

ograniczenie rozprzestrzeniania si$ ha"asu i zanie-

czyszcze(; 

2. Nie zdefiniowane poj$cia nale#y rozumie' zgod-

nie z przepisami szczególnymi.

Rozdzia$ II
USTALENIA OGÓLNE

§ 6. Przepisy ogólne

1. Ustalenia ogólne, okre&laj!ce sposób zagospo-

darowania oraz kszta"towania zabudowy obowi!zu-

j! dla wszystkich terenów  obj$tych opracowaniem.

2. Dopuszcza si$ inwestowanie jedynie zgodne 

z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem 

oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania po-

szczególnych terenów, oznaczonych na rysunkach 

zmian planu odr$bnymi symbolami i ograniczonych 

za pomoc! linii rozgraniczaj!cych.

3. W poszczególnych terenach mo#liwa jest loka-

lizacja obiektów z zakresu przeznaczenia  dopusz-

czalnego, w sposób nie koliduj!cy z podstawowym 

przeznaczeniem tych terenów.

4. Tereny, dla których w zmianach planu przewi-

dziano przeznaczenie inne od dotychczasowego, 

mog! by' do czasu zagospodarowania zgodnie z 

niniejsz! uchwa"! u#ytkowane w sposób dotych-

czasowy. Na terenach tych zakazuje si$ rozbudowy 

istniej!cych obiektów sprzecznych z funkcj! prze-

widzian! w planie.

§ 7. Zasady realizacji

1. Realizacja ustale( niniejszej uchwa"y winna 

odbywa' si$ zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami 

oraz innymi aktami prawnymi zwi!zanymi z proce-

sami inwestycyjnymi przy pe"nej ochronie &rodowi-

ska naturalnego i kulturowego.

2. Realizacja inwestycji winna odbywa' si$ w gra-

nicach terenów wyznaczonych planem pod okre&lo-

ny rodzaj u#ytkowania. 

3. Ewentualna przebudowa urz!dze( i sieci infra-

struktury technicznej koliduj!cych z planowanym 

zagospodarowaniem odbywa' si$ b$dzie kosztem i 

staraniem inwestora projektowanej zabudowy.

4. Konieczno&ci zmiany ustale( niniejszej uchwa"y 

nie powoduj!:

1) lokalne zmiany przebiegu istniej!cych urz!dze( 

liniowych infrastruktury technicznej, wynikaj!ce z 

uzasadnionych rozwi!za( projektowych oraz roz-

budowa lokalnych systemów  uzbrojenia terenów 

– sieci wodoci!gowej, kanalizacyjnej, gazowej, te-

lekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej, "!cznie 

ze stacjami transformatorowymi,

§ 8. Zasady podzia"u nieruchomo&ci

1. Adaptuje si$ istniej!ce podzia"y prawne nieru-

chomo&ci wyodr$bnione na rysunkach zmian planu 

dla terenów obj$tych opracowaniem. Zmiany planu 

dla tych terenów nie przewiduj! wtórnego podzia"u 

nieruchomo&ci.

§ 9. Zasady obs"ugi w zakresie infrastruktury 

technicznej

1. Zaopatrzenie w wod$ z wodoci!gu wiejskiego 

poprzez jego rozbudow$ lub z w"asnego uj$cia.
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2. Odprowadzanie &cieków do czasu realizacji ka-

nalizacji zbiorczej do zbiorników bezodp"ywowych z 

obowi!zkiem wywozu do oczyszczalni &cieków lub 

przydomowej oczyszczalni &cieków, docelowo obo-

wi!zuje pod"!czenie do sieci kanalizacyjnej.

3. Zagospodarowanie terenu nale#y wykona' w 

sposób mo#liwie niekoliduj!cy z istniej!cymi urz!-

dzeniami elektroenergetycznymi.

4. Zaopatrzenie w energi$ elektryczn! z napo-

wietrznych lub kablowych sieci elektroenergetycz-

nych &redniego i niskiego napi$cia, poprzez stacje 

transformatorowe - na warunkach ustalonych przez 

zarz!dc$ sieci.

5. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na 

moc i energi$ elektryczn! nale#y przewidzie' mo#li-

wo&' budowy linii elektroenergetycznych &redniego 

i niskiego napi$cia oraz stacji transformatorowych 

15/04 kV.  Budowa wn$trzowych wolno stoj!cych 

stacji transformatorowych, b$d!cych w"asno&ci! 

zarz!dcy sieci, winna by' zlokalizowana na grun-

cie o uregulowanym stosunku prawnym w miejscu 

okre&lonym warunkami technicznymi, dost$pem od 

drogi i mo#liwo&ci! dojazdu sprz$tu ci$#kiego.

6. Dopuszcza si$ realizacj$ wn$trzowych wolno 

stoj!cych stacji transformatorowych w odleg"o&ci 

1,5 m od granicy s!siedniej dzia"ki.

7. Usuni$cie kolizji istniej!cych urz!dze( elektro-

energetycznych z planowanym zagospodarowaniem 

terenu odbywa' si$ b$dzie kosztem i staraniem In-

westora projektowanej zabudowy wed"ug odpo-

wiedniego porozumienia lub umowy zawartych z 

w"a&cicielem sieci elektroenergetycznej.

8. Wykonanie potrzebnych obostrze( na napo-

wietrznych sieciach elektroenergetycznych w miej-

scach skrzy#owa( tego wymagaj!cych, powsta"ych 

w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego odbywa' si$ b$dzie kosztem 

i staraniem Inwestora projektowanej zabudowy we-

d"ug odpowiedniego porozumienia lub umowy za-

wartych z w"a&cicielem sieci elektroenergetycznej.

9. Przy"!czenie do sieci elektroenergetycznej pla-

nowanych obiektów (nieruchomo&ci) lub zwi$ksze-

nie mocy elektrycznej do istniej!cych, nast!pi zgod-

nie z  ustaw! Prawo energetyczne gdy spe"nione 

b$d! warunki techniczne i ekonomiczne przy"!cza-

nia i dostarczania energii elektrycznej na podstawie 

stosownej umowy z zarz!dc! sieci po zrealizowaniu 

okre&lonych przez niego warunków przy"!czenia.

10. Lokalizacja elektroenergetycznych urz!dze( 

liniowych poza liniami rozgraniczaj!cymi drogi.

11. Poza pasem drogowym nale#y przewidzie' 

dla linii kablowych pas techniczny o szeroko&ci 1,0 

m. W pasach technicznych z infrastruktur! elek-

troenergetyczn! nie wolno sadzi' drzew budowa' 

obiektów oraz sk"adowa' materia"ów. W uzasadnio-

nych przypadkach dopuszcza si$ prowadzenie sieci 

w liniach rozgraniczaj!cych dróg za zgod! zarz!dcy 

drogi.

12. W planowanej zabudowie nale#y uwzgl$dni' 

strefy ochronne pod istniej!cymi i przewidywanymi 

liniami napowietrznymi &rednich napi$'. Zabudowa i 

zagospodarowanie w obszarze strefy ochronnej pod 

liniami napowietrznymi jest mo#liwa pod warunkiem 

spe"nienia wymaga( obowi!zuj!cych przepisów i 

uzgodnienia z zarz!dca sieci. 

13. Strefy ochronne – ogranicze( w sposobie 

u#ytkowania terenu – pod liniami napowietrznymi 

&rednich napi$' dla linii SN powinna wynosi' 15,0 

m. Dla linii niskiego napi$cia wymaga si$ zachowa-

nia odleg"o&ci zgodnie z obowi!zuj!cymi w tym za-

kresie przepisami.

14. Przy zadrzewieniach na terenie planowanej 

zabudowy nale#y zachowa' wymagane przepisami 

odleg"o&ci ga"$zi drzew od urz!dze( linii elektroener-

getycznych.

15. Usuwanie odpadów sta"ych przez s"u#by ko-

munale na sk"adowisko odpadów.

16. Sie' pozosta"ej infrastruktury technicznej lo-

kalizuje si$ poza liniami rozgraniczaj!cymi dróg, z 

zachowaniem obowi!zuj!cych przepisów. W uza-

sadnionych przypadkach dopuszcza si$ prowadze-

nie sieci w liniach rozgraniczaj!cych dróg, za zgod! 

zarz!dcy drogi.

17. Zagospodarowanie terenu nale#y wykona' w 

sposób nie koliduj!cy z istniej!cym urz!dzeniami in-

frastruktury technicznej.

§ 10. Zasady ochrony &rodowiska 

1. Dopuszcza si$ wy"!cznie lokalizowanie obiek-

tów o potencjalnej uci!#liwo&ci nie wykraczaj!cej 

poza granice w"adania terenem przez inwestora.

2. Wprowadza si$ nakaz zachowania istniej!cej 

warto&ciowej zieleni; dopuszcza si$ wycink$ drzew 

wy"!cznie w przypadkach szczególnych, zwi!za-

nych z piel$gnacj! drzewostanu za zgod! odpo-

wiedniego organu, w innych wypadkach nakazuje 

si$ odtworzenie zniszczonego drzewostanu.

3. Dla poszczególnych terenów obowi!zuje zago-

spodarowanie w sposób nie powoduj!cy przekro-

cze( norm ha"asu w terenach s!siednich, zgodnie z 

obowi!zuj!cymi przepisami.

4. Istniej!ce i projektowane zagospodarowanie te-

renu nie mo#e powodowa' przekrocze( standardów 

jako&ci &rodowiska, w tym: powietrza i dopuszczal-

nego poziomu ha"asu dla terenów, na których okre-

&lony jest dopuszczalny poziom ha"asu .

5. Zakazuje si$ wprowadzenia nieoczyszczonych 

&cieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

6. Zmiany planu obejmuj!ce dzia"ki oznaczone nu-

merami ewidencyjnymi: 99 w Tomaszowicach Kolo-

nii oraz 19 i 20/9 w Panie(szczy%nie usytuowane s! 

w terenie proponowanym do rozszerzenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Doliny Ciemi$gi”.

Rozdzia$ III
Zasady kszta$towania zabudowy i zagospodaro-

wania terenów

§ 11.1. Teren oznaczony symbolem 1 UC,KS (za-

"!cznik nr 1), po"o#ony w miejscowo&ci Tomaszo-
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wice Kolonia, na dzia"ce o numerze ewidencyjnym 

210/19 przeznacza si$ pod tereny us"ug komercyj-

nych i urz!dze( obs"ugi komunikacji na nast$puj!-

cych warunkach: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

us"ugowa (np. handel, gastronomia, hotelarstwo i 

inne), oraz tereny urz!dze( obs"ugi komunikacji w 

tym stacje paliw, autogaz, us"ugi napraw samocho-

dów;

2) realizacja zabudowy us"ugowej w formie wolno 

stoj!cej;

3) dopuszcza si$ w budynku us"ugowym funkcj$ 

mieszkaniow! stanowi!c! uzupe"nienie funkcji pod-

stawowej;

4) lokalizacja obiektów wymienionych w pkt. 1, 

z zachowaniem przepisów ochrony &rodowiska, w 

tym procedur dotycz!cych przedsi$wzi$' mog!-

cych znacz!co oddzia"ywa' na &rodowisko;

5) zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) budynki us"ugowe o wysoko&ci do 3 kondygna-

cji nadziemnych,

b) wysoko&' kalenicy do 12 m,

c) posadowienie parteru do 1,2 m powy#ej naj-

wy#szego punktu terenu w obrysie budynku,

d) dachy o spadkach po"aci dachowych pod k!tem 

do 45°;

e) maksymalna wysoko&'  dla obiektów  obs"ugi 

komunikacji - I kondygnacja nadziemna; 

6) wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na bu-

dow$ obiektów budowlanych powinno by' poprze-

dzone opracowaniem ekspertyzy warunków hydro-

geologicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze;

7) mo#liwo&' lokalizowania dodatkowo jednego 

parterowego budynku gospodarczego lub gara#owo 

– gospodarczego o wysoko&ci kalenicy do 6,0 m i 

dachach nachylonych pod k!tem do 45°;

8) obowi!zuje urz!dzenie miejsc parkingowych w 

ilo&ci zaspakajaj!cej potrzeby projektowanego prze-

znaczenia;

9) obowi!zuje zorganizowany sposób odprowa-

dzenia wód opadowych z powierzchni zanieczysz-

czonych i utwardzonych o powierzchni powy#ej 0,1 

ha oraz ich oczyszczanie do parametrów okre&lo-

nych w  przepisach szczególnych;

10) udzia" powierzchni zabudowy do 40% po-

wierzchni dzia"ki;

11) obowi!zuje pozostawienie na dzia"ce nie mniej 

ni# 40% powierzchni biologicznie czynnej;

12) obowi!zuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od 

strony terenów  o ró#nym sposobie przeznaczenia;

13) wszystkie prace prowadzone na tym terenie 

wymagaj! uzyskania warunków i wytycznych kon-

serwatorskich;

14) nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od 

kraw$dzi jezdni drogi wojewódzkiej oraz 10,0 m 

od kraw$dzi jezdni drogi gminnej z zastrze#eniem 

pkt.15;

15) dopuszcza si$ zmniejszenie nieprzekraczalnej 

linii zabudowy od drogi wojewódzkiej dla budynków 

nie przeznaczonych na sta"y pobyt ludzi na warun-

kach Zarz!dcy drogi;

16) w przypadku wyst!pienia kolizji  z lokalizacj! 

stacji paliw dopuszcza si$ przebudow$ urz!dze( i 

sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z dys-

ponentami  poszczególnych mediów;

17) w projekcie zagospodarowania dzia"ki prze-

widzie' kompozycje grup zieleni wysokiej i &redniej 

zw"aszcza od strony terenów zabudowy mieszka-

niowej;

18) obs"uga komunikacyjna z drogi gminnej KDG.

§ 12.1. Teren oznaczony symbolem 2 UC (za"!cz-

nik nr 2), po"o#ony w miejscowo&ci Tomaszowice 

Kolonia, na dzia"ce o numerze ewidencyjnym 99, 

przeznacza si$ pod us"ugi komercyjne na nast$puj!-

cych warunkach: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

us"ugowo- handlowa;

2) dopuszcza si$ w budynku funkcj$ mieszkanio-

w! stanowi!c! uzupe"nienie funkcji podstawowej;

3) zachowanie istniej!cej zabudowy z prawem do 

dzia"a( w kierunku adaptacji i rozbudowy oraz uzu-

pe"nienie zainwestowania terenu pod warunkiem za-

chowania formy architektonicznej nawi!zuj!cej do 

istniej!cych obiektów;

4) zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) budynki us"ugowe o wysoko&ci do 2 kondygna-

cji nadziemnych,

b) wysoko&' kalenicy do 9 m,

c) posadowienie parteru do 1,2 m powy#ej naj-

wy#szego punktu terenu w obrysie budynku,,

d) dachy o spadkach po"aci dachowych pod k!tem 

do 45°;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% 

powierzchni dzia"ki;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy przyj!' zgod-

nie z rysunkiem planu;

7) obowi!zuje urz!dzenie kompozycji zieleni wy-

sokiej i &redniej o charakterze krajobrazowym, a od 

strony drogi wojewódzkiej o charakterze izolacyj-

nym;

8) zakazuje si$ lokalizowanie przedsi$wzi$' mog!-

cych znacz!co oddzia"ywa' na &rodowisko, dla któ-

rych obowi!zek sporz!dzania raportu o oddzia"ywa-

niu na &rodowisko jest wymagany, b!d% dla których 

obowi!zek sporz!dzania raportu o oddzia"ywaniu na 

&rodowisko mo#e by' wymagany;

9) obs"uga komunikacyjna z drogi powiatowej 

KDP 2209L (G) na warunkach dotychczasowych.

§ 13.1. Teren oznaczony symbolem 4 P,UC (za-

"!cznik nr 3), po"o#ony w miejscowo&ci Panie(sz-

czyzna, na dzia"kach o numerach ewidencyjny 19 i 

20/9, przeznacza si$ pod przemys" i us"ugi komer-

cyjne na nast$puj!cych warunkach: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa prze-

mys"owa (przemys", bazy, sk"ady) i us"ugowa (han-

del, rzemios"o, lokalizacja budynków u#yteczno&ci 

publicznej itp);
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) funkcje administracyjne, socjalno - sanitarne to-

warzysz!ce funkcji podstawowej,

b) zaplecze infrastruktury technicznej;

3) zachowanie istniej!cej zabudowy z prawem do 

dzia"a( w kierunku adaptacji i rozbudowy oraz uzu-

pe"nienie zainwestowania terenu;

4) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej 

na sta"y pobyt ludzi i rozbudowa istniej!cych bu-

dynków mo#liwe jedynie poza zasi$giem zagro#e( i 

uci!#liwo&ci okre&lonych w przepisach odr$bnych; 

wznoszenie budynków i rozbudowa ju# istniej!cych 

w tym zasi$gu jest mo#liwe jedynie pod warunkiem 

zastosowania &rodków technicznych zmniejszaj!-

cych uci!#liwo&ci poni#ej poziomu ustalonego w 

tych przepisach b!d% zwi$kszaj!cych odporno&' 

budynku na te zagro#enia i uci!#liwo&ci, je#eli nie 

jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla ob-

szarów ograniczonego u#ytkowania, okre&lony w 

przepisach odr$bnych;

5) realizacja urz!dze( i innych &rodków zmniejsza-

j!cych zakres uci!#liwo&ci ruchu drogowego stara-

niem i kosztem inwestora;    

6) rozbudowa istniej!cych budynków cz$&cio-

wo zlokalizowanych pomi$dzy lini! rozgraniczaj!ca 

drogi a nieprzekraczalna lini! zabudowy, mo#liwa 

za zgoda zarz!dcy drogi oraz pod warunkiem nie 

zmniejszania odleg"o&ci od linii rozgraniczaj!cych 

dróg,  z zastrze#eniem pkt. 4 i 5;

7) ustala si$ nast$puj!ce wymogi wobec nowej 

zabudowy;

a) gabaryty i forma zabudowy dla obiektów pro-

dukcyjnych, sk"adów i magazynów:

- maksymalna wysoko&' do 9 m od poziomu tere-

nu do najwy#szego punktu w dachu,

- dachy o po"aciach nachylonych pod k!tem do 

45°, 

b) gabaryty i forma zabudowy dla obiektów us"u-

gowych:

- budynki us"ugowe o wysoko&ci do 4 kondygnacji 

nadziemnych, 

- posadowienie parteru do 1,2 m powy#ej najwy#-

szego punktu terenu w obrysie budynku,

- wysoko&' kalenicy do 15 m,

- dach o po"aciach, nachylonych pod k!tem do 

45°,

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od 

kraw$dzi jezdni drogi powiatowej oraz 6,0 m od gra-

nicy dzia"ki z drogami lokalnymi,

9) udzia" powierzchni zabudowy do 80% po-

wierzchni terenu;

10) obowi!zuje pozostawienie na dzia"ce nie mniej 

ni# 10% powierzchni biologicznie czynnej;

11) obowi!zuje zagwarantowanie miejsc parkin-

gowych w ilo&ci zaspakajaj!cej potrzeby projekto-

wanego przeznaczenia;

12) zakazuje si$ lokalizowanie przedsi$wzi$' mo-

g!cych znacz!co oddzia"ywa' na &rodowisko, dla 

których obowi!zek sporz!dzania raportu o oddzia"y-

waniu na &rodowisko jest wymagany,

13) realizacj$ przedsi$wzi$cia warunkuje si$ za-

chowaniem procedur okre&lonych w przepisach 

szczególnych; obowi!zuje ograniczenie oddzia"ywa-

nia dzia"alno&ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytu" prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako&ci &rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

14) obowi!zuje uwzgl$dnienie w zagospodarowa-

niu terenu wymogów ochrony &rodowiska dotycz!-

cych ochrony wód powierzchniowych i podziem-

nych przed zanieczyszczeniem przez odpady i &cieki 

technologiczne, obowi!zuje zabezpieczenie przed 

przenikaniem zanieczyszcze( do gruntu, odwodnie-

nie placu i odprowadzenie &cieków i wód ska#onych 

na warunkach okre&lonych w niniejszym planie,

15) obowi!zuje zorganizowany sposób odprowa-

dzenia wód opadowych z powierzchni zanieczysz-

czonych i utwardzonych o powierzchni powy#ej 0,1 

ha,  oraz ich oczyszczanie do parametrów okre&lo-

nych w  przepisach szczególnych;

16) obs"uga komunikacyjna na warunkach dotych-

czasowych;

17) obowi!zuje nasadzenie zieleni izolacyjnej na 

styku funkcji terenów o innym przeznaczeniu.

§ 14.1. Teren oznaczony symbolem  5 UC (za"!cz-

nik nr 4), po"o#ony w miejscowo&ci Panie(szczyzna, 

na dzia"ce o numerze ewidencyjnym 479/3 przezna-

cza si$ pod us"ugi komercyjne na nast$puj!cych wa-

runkach: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa us"ugo-

wa (hotel, motel, gastronomia);

2) ustala si$ nast$puj!ce wymogi wobec zabudo-

wy ;

a) budynki us"ugowe o wysoko&ci do 4 kondygna-

cji nadziemnych, 

b) posadowienie parteru do 1,2 m powy#ej naj-

wy#szego punktu terenu w obrysie budynku,

c) wysoko&' kalenicy do 15,0 m,

d) dach o po"aciach, nachylonych pod k!tem do 

45°,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – 30,0 m od 

kraw$dzi jezdni drogi krajowej oraz 10,0 m od kra-

w$dzi jezdni drogi lokalnej;

4) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej 

na sta"y pobyt ludzi mo#liwe jedynie poza zasi$giem 

zagro#e( i uci!#liwo&ci okre&lonych w przepisach 

odr$bnych; wznoszenie budynków w tym zasi$gu 

jest mo#liwe jedynie pod warunkiem zastosowania 

&rodków technicznych zmniejszaj!cych uci!#liwo-

&ci poni#ej poziomu ustalonego w tych przepisach 

b!d% zwi$kszaj!cych odporno&' budynku na te za-

gro#enia i uci!#liwo&ci, je#eli nie jest to sprzeczne z 

warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego 

u#ytkowania, okre&lony w przepisach odr$bnych;

5) realizacja urz!dze( i innych &rodków zmniejsza-

j!cych zakres uci!#liwo&ci ruchu drogowego stara-

niem i kosztem inwestora;    

6) obowi!zuje przebudowa istniej!cej linii napo-

wietrznej 15 SN na warunkach zarz!dcy sieci; 
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7) mo#liwo&' lokalizowania dodatkowo jednego 

parterowego budynku gospodarczego lub gara#owo 

– gospodarczego o wysoko&ci kalenicy do 6,0 m i 

dachu nachylonych pod k!tem do 45°;

8) udzia" powierzchni zabudowy do 40% po-

wierzchni dzia"ki;

9) obowi!zuje pozostawienie na dzia"ce nie mniej 

ni# 30% powierzchni biologicznie czynnej;

10) obowi!zuje zagwarantowanie miejsc parkin-

gowych w ilo&ci zaspakajaj!cej potrzeby projekto-

wanego przeznaczenia;

11) wyklucza si$ lokalizacj$ us"ug przekraczaj!-

cych swoj! uci!#liwo&ci! granice dzia"ki dysponen-

ta;

12) zakazuje si$ lokalizowanie przedsi$wzi$' mo-

g!cych znacz!co oddzia"ywa' na &rodowisko, dla 

których obowi!zek sporz!dzania raportu o oddzia"y-

waniu na &rodowisko jest wymagany, b!d% dla któ-

rych obowi!zek sporz!dzania raportu o oddzia"ywa-

niu na &rodowisko mo#e by' wymagany;

13) obs"uga komunikacyjna z drogi lokalnej KDL;

14) obowi!zuje nasadzenie zieleni izolacyjnej na 

styku funkcji terenów o innym przeznaczeniu;

Rozdzia$ IV
PRZEPISY KO%COWE

§ 15. Ustala si$ stawk$ procentow! wysoko&ci 

jednorazowej op"aty na rzecz gminy w przypadku 

zbycia nieruchomo&ci w wysoko&ci 30% wzrostu 

warto&ci - dla terenów urz!dze( obs"ugi komunika-

cji, us"ug i przemys"u;

§ 16.1. Z dniem wej&cia w #ycie niniejszej uchwa-

"y trac! moc ustalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy zatwierdzonego 

uchwa"! Nr XVI/118/2000 Rady Gminy Jastków z 

12 grudnia 2000 r. z pó%n. zm. na obszarze obj$tym 

niniejszymi zmianami. 

2. W niniejszej uchwale, wy"!cza si$ z uchwale-

nia dzia"k$ o numerze ewidencyjnym 183/2 po"o-

#on! w miejscowo&ci Tomaszowice Kol. dla której 

zatwierdzenie zmiany planu miejscowego nast!pi w 

II etapie, w oparciu o uchwa"$ Nr XVIII/201/2008 

Rady Gminy Jastków z dnia 27 listopada 2008 r. w 

sprawie przyst!pienia do opracowania zmian miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jastków.

§ 17. Wykonanie uchwa"y powierza si$ Wójtowi 

Gminy Jastków.

§ 18. Uchwa"a wchodzi w #ycie po up"ywie 30 

dni od dnia jej og"oszenia w Dzienniku Urz$dowym 

Województwa Lubelskiego.

Przewodnicz!cy

Rady Gminy Jastków

Witold Nakonieczny
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ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY JASTKÓW
ZA!"CZNIKI GRAFICZNE

Skala 1:1000

OZNACZENIA NA ZA!"CZNIKACH GRAFICZNYCH:

granice obszaru obj#tego zmian$p lanu

linie rozgraniczaj$ce tereny o ró%nym sposobie u%ytkowania

nieprzekraczalne linie zabudowy

tereny us&ug komercyjnych i urz$dze' obs&ugi komunikacji

tereny us&ug komercyjnych

tereny przemys&u i us&ug komercyjnych

proponowane rozszerzenie OCK “Doliny Ciemi#gi”

strefa po(redni planistycznej ochrony konserwatorskiej

linia elektroenergetyczna Sn 15KV do przebudowy

z&o%a surowców mineralnych o zasobach perspektywicznych

oznaczenia orientacyjne

droga wojewódzka
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droga gminna

droga lokalna
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Wyrys ze studium uwarunkowa!
i kierunków zagospdarowania
przestrzennego gminy Jastków

skala 1:25000

Za!"cznik nr 1
do Uchwa!y Nr XXV/279/2009
Rady Gminy Jastków
z dnia 16 listopada 2009 r.

Teren 1UC,KS w Tomaszowicach Kol.
na dzia"ce nr 210/19

1UC,KS
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2UC

Za!"cznik nr 2
do Uchwa!y Nr XXV/279/2009
Rady Gminy Jastków
z dnia 16 listopada 2009 r.

Teren 2UC w Tomaszowicach Kol.
na dzia!ce nr 99

Wyrys ze studium uwarunkowa#
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jastków

skala 1:25000
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Za!"cznik nr 3
do Uchwa!y Nr XXV/279/2009
Rady Gminy Jastków
z dnia 16 listopada 2009 r.

Teren 4P,UCw Panie!szczy"nie
na dzia#kach nr 19 i 20/9

Wyrys do studium uwarunkowa#
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jastków

skala 1:25000

uk#ad arkuszy

1 2
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4P,UC
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5UC

Za!"cznik nr 4
do Uchwa!y Nr XXV/279/2009
Rady Gminy Jastków
z dnia 16 listopada 2009 r.

Teren 5UC w Panie!szczy"nie
na dzia#ce nr 479/3

Wyrys ze studium uwarunkowa#
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jastków

skala 1:25000
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Za"!cznik nr 5

do uchwa"y Nr XXV/279/2009

Rady Gminy Jastków 

z dnia 16 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNI&CIE 
RADY GMINY JASTKÓW

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

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 

pó%niejszymi zmianami), Rada Gminy stwierdza, #e 

w okresie wy"o#enia projektu zmian planu do pu-

blicznego wgl!du oraz w okresie 21 dni po wy"o#e-

niu, przewidzianym na sk"adanie uwag do projektu 

zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Jastków dla dzia"ek o nr ewiden-

cyjnych: 210/19 i 99 w miejscowo&ci Tomaszowice 

Kolonia oraz 19, 20/9 i 479/3 w miejscowo&ci Pa-

nie(szczyzna nie wp"yn$"a #adna uwaga dotycz!ca 

ustale( dla funkcji ustalonych na w/w dzia"kach.

Powy#sze rozstrzygniecie stanowi za"!cznik nr 5 

do Uchwa"y Nr XXV/279/2009 Rady Gminy Jast-

ków z dnia z dnia 16 listopada 2009 r.      
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Za"!cznik nr 6

do uchwa"y Nr XXV/279/2009

Rady Gminy Jastków 

z dnia 16 listopada 2009 r.

Rozstrzygni'cie
 o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nale() do zada* w$asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dzia"ek o nr ewidencyjnych: 

210/19 i 99 w miejscowo&ci Tomaszowice Kolonia 

oraz 19, 20/9 i 479/3 w miejscowo&ci Panie(szczy-

zna gmina Jastków, nie powoduje konieczno&ci re-

alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nale#! do zada( w"asnych gminy. 


