
Uchwala Nr XXXVIIV36l/13
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

zdnia28 czerwca 2013 r.

w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia zmiany Nr L miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ,,Jgdrzej6w - Poludnie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22012 r. poz.647 z p62n. zm.) Rada
Miejska w Jqdrzejowie uchwala, co nastgpuje:

s 1
L PrzystEpuje sig do sporz4dzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ,,Jqdrzej 6w-Poludnie" zatwierdzonego uchwal4 Nr XII/I21l11 Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie z dnia 27 puldziemlka 201 1 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ,,Jpdrzej6w - Poludnie" dla terenu poloZonego w JEdrzejowie
w obszarze ograniczonym ul. Przemyslow4 ul. Przlpkowskiego, ul. Partyzant6w i poludnio-
w4 granic4 administracyjn4 miasta JEdrzejowa (Dziennik UrzEdowy Wojew6dztwa. SwiEto-
krzyskiego poz.34 z dnia 9 stycznia 2012 r), zmienionego uchwal4 Nr XVl142l1l z dnia 30
grudnia 201 1 r Rady Miejskiej w Jgdrzejowie (Dziennik UrzEdowy Wojew6dztwa. SwiEto-
krzyskiego poz. 560 z dnia 16lutego 2012 r) zwanym dalej ,, planem miejscowym".

2. Granice obszar6w objgtych zmian4Nr 1 planu miejscowego okreSlajq zalqczniki Nr I
i Nr 2 do uchwaly.

s 2
Przedmiotem zmiany Nr 1 planu miejscowego bgdq ustalenia, o kt6rych mowa w arl. 15 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . z
2012 r. poz. 647 z p62n. zm.) a takZe w zaleZnoSci od potrzeb - w zakresie wyszczeg6lnio-
nym w art. 15 ust. 3 ww ustawy.

$ 3

Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta .

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Przewodnicz4cy
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

mgr Pawel

$ 4



U Z A S A D N I E N I E
do Uchwaiy Nr XXXVIIV361/13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwca 2013 r.

Obecnie na przedmiotowym obszarze obowi4zuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego teren6w polozonych w JEdrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemyslow4
ul. Przypkowskiego, ul. Partyzant6w i poludniow4 granic4 administracyjne miasta Jgdrzejowa
zostal uchwalony uchwal4 Nr XII1121/11 Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia21 pa2dziemi-
ka 201 1 r. zmienionej uchwal4 Nr XV/142/11 z dnia30 grudnia 201 1 r.

Zgodnie z arl. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p62n. zm.) Rada Miejska w Jpdrzejowie podejmuje uchwalg
o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go.

Zmian dokonuje sip z uwagi na nastgpujqce okolicznodci:
W czasie obowi4zywania planu miejscowego wplyn4l wniosek zakladu produkcyjnego

Browar w Jpdrzejowie o dokonanie zmiany ww wymienionym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia teren6w bEd4cych w po-
siadaniu wlaSciciela browaru na teren produkcyjny. Tereny objQte zmian4 planu miejscowego
polozone s4 w bezpoSrednim s4siedztwie zakladu produkcyjnego i wnioskowane zmiany s4
mo2liwe do dokonania.

W odniesieniu do drugiej czE6ci zmiany dla terenu zlokalizowanego w jednostce bi-
lansowej MN13 stwierdzono, 2e przyjEty uklad komunikacyjny w postaci ulicy dojazdowej
oznaczonej symbolem 24 KDD-p, koliduje z faktycznym zagospodarowaniem dzialek reali-
zowanym budynkiem mieszkalnym.
W tym przypadku zmiana planu wynika z konieczno5ci uaktualnienia zapis6w planu w odnie-
sieniu do faktycznego stanu zagospodarowania.

Przyst4pienie do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzemego
rozpoczyna procedurg planistycznq zgo dnq z art. 17 ww ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowamu DrzestrzennYm.
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Analiza stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z20I2r- poz.647 z p6Ln..zm")

Lokalizacja:
I. miasto .Iqdrzej6w - dzialki o numerach ewidencyjnych gruntu 435 i 43912 polo2one

. przy ul. Feliksa Pr4rpkowskiego w Jgdrzejowie (szczeg'lowy obszar okedlony w za-

i4czniku graficznym Nr I do uchwaly w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia zmia-

ny planu miej scowego);
II. miasto Jgdrzej6w - rejon ulicy Dygasifskiego - uniewaznienie rezerwy dla potrzeb re-

alizacji &ogi dojazdowej oznacznnej s)Tnbolem 24 KDD - p, zlokalizowanej w jed-

nostci bilansowej MN13 zmienianego planu miejscowego (szczeg6lowy obszar okre-

Slony w zal4czniku graficznym Nr 2 do uchwaly w sprawie przyst4pienia do sporz4-

dzenia z-miarry planu miej scowego)

P r zew idyw ane ragosPodarowanie:
l. pbemaz*ite 

-a"iAti 
o nr ewid. gruntu 435 o.*z cz&6ci dzialki o nr ewid. gruntu 43912

pod tereny obiekt6w produkcyjnyc[ sklad6w i magazyn6w z dopuszczeniem uslug

P(l)
III. wykre6lenie zapisu dotycz4cego projektowanej ulicy dojazdowej i przentaczcnre tego

obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

dotyc4t uchwaty *Xi!.YaH2o, Mieiskiei w Jsdrceiowie z aon !8,&11, sprawic przystq-
pinit tlo spofz4dzenia zmiany Nr I mieiscowego plana ztgospodarowanin przestrzennego
',sganeiAifAidnieu 

dla terenu poloionego w Jgdrzejowie w obszarze ograniczonym'it' 
frzimystowq, uL pr4tpkowskiego, aL Partyzanaiw i poludniowq granicq administracyj-

n4 miasta Jgdrzeiowa

Gmina Jgdzej6w posiada,,studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowaniaprze-

strzennego miastai grni"y fgdro;6vi'zatwierdzone uchw'al4 Rady Miejskiej w Jgtpzejowie

w YllIliT lll z dnia 30 czerwca 201 1 r.

Dokumentami, kt6re stanowi4 calo3i ,,Studium uwarunkowafi" ' " '" s4:

l) Zalaczniki tekstowe:

Nr I - Studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania ptzestrzennego miasta i grniny

Jgdrzej6w - Tom I Uwarunkowania

Nr 2 - Studium uwanrnkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzefflego miasta i gminy

Jgdrzej6w - Tom 2 Kierunki

2\ Zal4czttrHr qaficzne:

a- Nr 3 - Studium uwarunkowan i kienurk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i

GminyJedzej6w,Kierunkizagospodarowaniaprzestrzennego(skalal:10000).
b. Nr 3a - Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Jedrzej6w, Kierunki zagospodarowania przestrzennego (skala 1:5000 mia-

sto).



c. Nr 4 - Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarou'ania przestrzennego Miasta i

Gminy J9drzej6r.rr, Uwarunkowania (skala 1: I0 000)'

d. Nr 4a - Studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Jgdrzej6w, Uwarunko'*'ania (skala 1:5000 miasto)'

e. Nr 5 - Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i

GminyJgdrzej6w,Uwarunkowania.Dziedzictwokulturowe(skalal.:20000)'
f. Nr 5a - Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Jgdrzej6w, Uwarunkowania' Dziedzictwo kultwowe (skala 1 :5000 miasto)'

g. Nr 6 - Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarolvania przestrzennego Miasta i

GminyJgdrzej6w,Kierunkizagospodarowaniaprzestrzennego'Infrastrukturatech-
niczra (skala I :20 000).

h.Nr6a-Studiumuwarunkowariikierunk6wzagospodarowaniaprzestrzeruregoMiasta
iGminyJgdrzej6w,Kierunkizagospodarowaniaprzestrzennego'Infrastrukturatech-
niczna (skala 15000 miasto).

i.Nr7a-Studiumuwarunkowanikierunk6wzagospodarowaniaprzestrzennegoMiasta
i Gminy Jgdrzej6w, uwarunkowania- srodowisko przyrodnicze - Elementy abiotycz-

ne (skala l:20 000).
NrTb-Studiumuwarunkowariikierunk6wzagospodarowaniaprzestrzennegoMiasta
i Gminy Jgdrzej6w, Uwarunkowania. Srodowisko przyrodnicze - Elementy biotyczne

(skala 1:20 000).

I. Analiza zasadno5ci plzl'st4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrz ennego

Obecnie obowi4zuj4cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren6w poloZo-

"v"n 
* +ar*:;#e'* ou.-ro ogl*iczooym ul. przemyslowq ul. Przypkowskiego,.

i. p"tq.;t"* f pohdniow4 graiic4 administracyjn4 miasta Jqdvejoya zlst{^1c-hwalonr

*'fiiNiXVf)flf f nuayifi"jskiej wJpdrzejowii zdnra2' paidziemika20ll t.zmie-

nionej uchwal4 Nr XV /l42lIl z dnia 30 grudnia20ll r'

W czasie obowiqzywania planu miejscowego wptynql wniosek zakladu produkryjnego

n.ow* * lgat e;owie o dokonanie zmiany ww wymienionym miejscowym planie zagospo-

a-o*-iu p*ttt 
"rurego. 

Wniosek dotyczy nniany przu zcTfrniatercn6w bqd4cych w po-

siadaniu wiasciciela Browaru na teren piodukcyjny. Tereny objgte zrnian4 planu miejscowe-

;;;;;;,q * bezpo.rednin sqsiedztwie zaL<hdu produkcyjnego i wnioskowane zrniany

s4 moZliwe do dokonania.

w odniesieniu do drugiej czgsci zmiany dla terenu zlokalizowanego wjednostce bilansowej

Vnlif ,t*i"ra"o"o, ,e ptzy;ity 
"Uad 

iommikacyjny w postaci ulicy dojazdowej oznaczonei

,y-i"f"- Z+ fOo-p, fofia"je , Attycznym zag;;podarowaniem dzialek realizowanym bu-

dvnkiem mieszkalnYm.
ill,r-;rap;dkr;;aplanu wynika z konieczro6ci uaktualnieniazapis6wplanu w odnie-

sieniu do faktycznego stanu zagospodarowania'

polityka przestrzenna zawarta w studium uwarunkowa6 i kierunk6w zagospodarowania prze-

St-r"i""do -i*t" i gminy Jqdrzej6w uzasadniapotrzebE spotz4dzenaplanu miejscowego z

istotnyni dla rozwoju przestrzennego firnkcjami tego obsz'aru" rwi4zanymt z:

- zr6wnowaZonYm rozwojem miasta,



'- okreSleniem rozwi4zari funkcjonalno - przestrzrnnych ze wskazanicm powiqzari ko-
munikacyjnych.

I . Sporz4dzenie planu uzasadniaj 4 tak2r uwarunkowania o charakterze'
- szans, kt6rych wykorzystanie dla rozwoju obszaru mo2r by6 zapewnione odpowied-

nimi rozwiqzaniami planu
- zzgroinf4 kt6rych negatywny wplyw na rozw6j obszaru bEdzie ograniczony rozwiq-

zaniami planu

2. Sporz1dzenie planu miejscowego umoZliwi:
- konfynuowanie i rczwijwie zasadniczego kierunku rozwoju dzialalno{ci przemyslo-

wej zlokalizopanej w tej czg6ci miasta
- dalszeaktywizowanieteren6w inwestycyjnych
- ustalenie czlelnych relacji,
- ustalenie zasad kompozycji przestrzennej,
- uporz4dkowanie sprawkomunikacljnych i infrastrulduralnych.

II. Analiza stopnia zgodnofci przewidywanych rozwiqzafi planu z ustaleniami Studiunn
uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Jgdrzej6w

Problematyla i rozwiqzania planu uwzglgdniq rwarunkowania oraz kierunki rozwoju
i ksztaltowania obszaru w zalaesie struldury przestrzennej oraz polityki zawartej w Studium
ttwarunlrowafi i kierunlc6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jgdrzej6w.

Zgodnie ze ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Jgdrzej6vi' zatwierdzonego uchwal4 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie nr YllV67lll
z dnia 30 czerwca 20ll r. ostateczne ustalenie granic teren6w powiruro by6 dokonywane w'miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzemego, lub decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycj i celu publicznego.
FowyZsze ozrwcz4 n pnylgte w Studium linie rozgraniczaj4ce tereny o r62nych funkcjach
maj4 charakter postulatywny.
Ponadto jak sig wyja5nia w,,Studium" przedstawiono zgeneralizowany obraz uZytkowania
teren6w, tzn., 2p okedlone na rysunkach ,,Sfudium" przsznacznnie terenu ozracza funkcjg
dominuj4c4 (a nie wyl4cnt$ i moZe by6 uzupehrione innymi funkcjami, kt6re jednak nie mo-
g4 by6 przeciwstawne funkcji dominuj4cej i pogarszai warunk6w jej egzystencji;

Zgodnie ze Studium dzialki o numerach ewidencyjnych gruntu:

- 435 znajduje sig na obszarze ozn:rczonym synbolem MN, okre5lanym jako tereny o domi-
hujacej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji uslugowej;

- 439/2 znaj&tje sig na obszarze oznaczonyin symbolem ZP, okre5lanym jako tereny zieleni
vz4dzonej.

Bior4c pod uwagg przedmiot wnioskq nalez.y :uma6, D konieczrym. jest dokonanie aniany
powolanego Studium, w celu okre6lenia w nim polityki przestrzennej pozwalaj4cej na ustale-

. nie kierunk6w zagospodarowania zgodnych z przysztym okre6leniem sposobu u2ytkowania
tego obszaru w planie miejscowym

W przypadku terenu zlokalizowanego w jednostce bilansowej MNl3 stwierdzono, iZ Studium
definiuje ten obszar jako tereny o dominuj4cej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem loka-
lizacji frmkcji ustugowej. (MN)
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i. W celu oceny stopnia zgodnoSci przervitlywanych rozlvi4zaft planu z ustalcniami

siuaiom urvaronkowafi i 
-kierunk6w 

zagospodarorvania przestrzenncgo miasta i gminy

Jeat"jO." przeprowadzono analizg moiliwoSci ksztaltorvania struktury przcstrzcnncj

rv zakresic:
- gl6wnych element6w ksztaltou'ania struktury przestrzenne'l'
- lokalizacji przestrzeni publicznych i okeilenia sposobu ich ksztaltowania'

W tym zakresie ro iwi1zaniaplanuuwzSled{.a w szlzeg6lno5ci:

zapewnienil prawidlowej ob-slugi komunikacyjnej wewn4trz obszaru a takze po-

t.Irqzafi zt*Jadem komunikacyj nym miasta' -
- . systemowe ro r*qtu"iu * 'ok""sie infrastruktury kchnicznej i komunalnej '

2. W celu oceny stopnia zgoino5ci przewidywanych rozwi4zari planu z ustaleniami

Stodio- prz"p.ortrdrooo t"kZt analizg polityki przestrzennej w zakresie:

- ochrony Srodowiska przyrodniczego'
- systemu transportu,
- roz,voju infrastruktury technicznej i komunalnej'

W tym zan"tie rozwiqzania ilanu uwzglgdniq w szczeg6lno6ci:
- zapewnienie p*wiJft*".i 

"U-tfi'gi 
komunikaiyjnej i powiqzaf z ukladem komuni

kacYjnYm miasta
- rozbudowg i moiemizacjq infrashuktury techniczrej i komunalnej'

Przeprowadzona analiza stopnia z$odnoic.i przewidywanvch rozwiqzafi planu z ustdleniami

Srudium wykazato, z, .y*i[i"yi7'st dot'onan.p zmiany Studium nvarunl<owari i kierunww

zagospodarowanro pr"e,t'"innlgi miasta i gminy Jgdrzej6w' 
""!ytl"Y !:'. :t-!:!:!:i-Ji 

*'ieir""io*re i dnta 30 cirwca 2011 r' w zalvesie pozwalaiqcym na Ltwzgteantente

wnios6w w sprawie zmiany planu mieiscowego'

II[. Niezbgtlny zakres prac planistycznych

1. Zakres crynno5ci i prac planistycznych
- zebranie material6w wejSciowych' ---^--^r^.
- p-Vg;**i e wltycntych-istudium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowama

przestrzenneg9 miasta i gminy Jgdrzej6w '.
- 

^rrzyskanie 
wytyc znych 7B Strategii Rozwoju '

-*y'n*i"*id"*n"iwniosk6wiprojektuplanuzagospodarowaniaprzestrzennego
Wojew6dztw4

- wykonanie wymaganych gnracoyan specjalistycznyctg
- wykonanie inwentaryzacj i urbanistycznej'
- wykonanie syntezy uwarunkowari'

. ' rozpatzenie wniosk6w do Planu'' 
- opracowanie koncePcji Planu,
- opracowanie proj"fcttiz'ni*y planu wraz-z prognoz4 oddzialylvania na Srodowisko

iL progtot4 .kotkO* fin-sowych uchwalenia planu'

- wyloienie proj"f.t" t-i*y pf-t do public.lego wgl4du (w tym przeprowadzenie

pritri"-,".iivi-"t.;i *a i.'ti"iq""iarni rgle\tg rtanu) otazptzeptowadzenie postQ-

po**iu * .prawie oddzialywania na Srodowisko
_ rozpatrzenie uwag a"-^r-iriy pr..i"tt planu (ew. ponowienie uzgodnieri w niezbgd-

nYm zakresie),
- prrygotowanie projektu zmiany planu do uchwalenia (stwierdzenie jej-zgodno3ci

z ustaleniami st rairirn 
-rorsdgnieciu 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-

nu orzz o ,poroUit*Ji*"ji, zaiisany"tt w pfanie inwes'tycji z zakresu infrastruktury

- -zasadY ich finansowania)'
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- skierowanie projektu zmiany planu do uchwalenia przez Radq Miejsk4 w Jqdrzejowie
wraz z peln4 informacjE o dokumentach planistycznych.

2. Problematyka ustaleli i rozwi4zafi planu wg przepis6w ustarvy o planorvaniu

i zagospodarowaniu przcshzennym obejmie:

- ustalenie prz eznaczenia teren6w oraz linii rozgraniczajqcych tereny o t6inym prznzna-

czeniu lub r6iny ch zasadach zagospodarowariia,
- okre5lenie zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego,
- okreslenie zasad ochrony $rodowisk4 przyrody i krajobrazu kulturowego,
- okreslenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabltk6w oraz d6br kultury

wsp6lczesnej,
- oke6lenie wl,rnaganwynikaj4cych z potzebksztattowania przestrzeni publicznych,
- okrbslenie parametr6w i wskaznik6w ks2taltowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu, w tym linii zabudowy, gabaryt6w obiekt6w i wskaZnik6w intensywnosci zabu-

- lifsi"rri. szczeg6rowych zasad oraz warunk6w scalania i podzialu nieruchomoici,
- okeslenie szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczeri w ich

uzftkowaniu, w tym zakazu zabudo*y,
- okeslenie zasad modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji

i infr astruktury technicznej,
- okeslenie sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowani4 urz4dzania

i u2ytkowania teren6q
- ustatenie stawek procentowych, na podstawie kt6rych ustala sig oflatg, o lt6rej mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

stzennym,
otaz:
- granice obszar6w wymagaj4cych przeprowadzenia scaleri i podzial6w nieruchomosci;
- lanice obszar6w reLaUiiitacli istniej4cej zabudorvy i infrastruktury technicznej;
- [ranice obszar6w wymagaj4cych przeksztalceri lub rekultywacji;
- Er-i"" teren6w reioea"g"o-*ypoczynkowych oraz teren6w shui4cych organizacji

imprez masowYch;

3. Granice obszaru Planu.

Granice obszaru objgtego znian4 planu ustalono na podstawie przedloZonego wniosku

wlaiciciela zakladu produkcyjnego Browar w Jgdrzejowie oraz na podstawie faktycznego

uArtkowania terenu z 
"*"gtg&ri""iem 

Studiirm uwarunkowaf i kierunk6w z:gospodarowania

p#strzennego miasta i grniny Jgdrzej6w. Szczeg6lowe- granice obszaru objgtego znian4 pla-

iu przedstariono n" r*a"r"*uingraficznych do projektu uchwaly w sprawie znriany planu

miejscowego.
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