!
Uchwala Nr XXII/150/08
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 31 stvcznia2008 roku
w sprawie przyst4pienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,rJpdrzej6w-Poludnie" polo2onegow Jpdrzejowie w obszarzeograniczonym
ul.Przemyslow4, ul. F.Przypkowskiego, ul. Partyzant|w i poludniow4 granic4 administracyjn4 miasta Jgdrzejowa

Na podstawreart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym
(ednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, z poLniejszymizmianaml) oraz art.l4 ust.l i 2 ustav'ry z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym(Dz.U. Nr 80,
poz.717 zpo2. zm) RadaMiejska w Jgdrzejowieuchwala,co nastgpuje:

$1
l . Przystgpujesip do sporuqdzeniamiejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego
"Jgdrzej6w-Poludnie" polozonego w JEdrzejowie w obszarze ograniczonym
ul.Przemyslow4 ul. F.Przypkowskiego,ul. Partyzant6wi poludniowq granicqadministracyjne miastaJgdrzejowa zwanegodalej planem.
2 . Wylqcza siE z terenu opracowaniamiejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego
6w-Poludnie" obszarydla kt6rych obowi4zuj4 nastgpujqceplany miej scowe:
,,JEdrzej
a/ W sprawie Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzertnegona obszarzeoznaczonymsymbolem8.10 MWMN w planie og6lnym zagospodarowania
przestrzennego
miasta JEdrzej6w- dotyczqcyterenu przy ul. Slowiariskiej zatwierdzonegouchwal4 Nr
xLYIll326l98 Rady Miejskiej w JEdrzejowiez dnia 17.06.1998r. (Dz. Urz. Woj. Nr 30,
poz.192z 29.07.1998
r.)
b/ W sprawie sporzqdzeniaZmianyNr 13 czEScimiejscowegoplanu og6lnegozagospodarowania przestrzennegomiasta JEdrzej6w- dotyczqcaterenu przy ul. Slowiariskiej zatwierdzonejuchwal4Nr XLVIV337l98 Rady Miejskiej w JEdrzejowiez dnia 11.06.1998r.
(Dz.Urz. Woj. Nr 30,poz. 196z 29.07.1998r.)
c/ W sprawieZmiany Nr 6 czEScimiejscowegoplanu og6lnegozagospodarowania
przestrzennegomiasta Jpdrzejow - dotyczqcaterenu przy ul. Przypkowskiego ul. Strazackiej
zatwierdzonejuchwalqNr IX/71l99. Rady Miejskiej w JEdrzejowiez dnia 25.05.1999r
(Dz.Urz. Woj. Nr 36,po2.819z 14.07.1999
r.)
d/ W sprawie Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegoterenu przy ul.Przemyslowej (czE$(,dawnej bazy LHS) na obszarzemiasta Jgdrzej6w zatwierdzonegouchwat4Nr XLI/377101RadyMiejskiej w JEdrzejowie
z dnia 29.12.2001(Dz.rJrz. Woj. Nr 20,
poz.270 z 19.02.2002r)
e/ W sprawie Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegoterenu pomiqdzy ul.
Przemyslow4 ul. Slowiarisk4i ul. Dygasriskiegona obszarzemiastaJEdrzej6wuchwal4
Nr XLV/408/02 Rady Miejskiej w Jpdrzejowiez dnia (Dz.llrz. Woj. Nr 62,poz.7Bl z
13.05,2002)
a
J.

ZewnEtrznegranice obszaru objqtego planem miejscowym zagospodarowaniaprzestrzennego ,,JEdrzej6w-Poludnie"okreSlazalqcznlknr 1 do uchwaly.

$2
przestrzennegowymienionegow $ 1
1 . Przedmiotemmiejscowegoplanu zagospodarowania
bgd4ustalenia,o kt6rych mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzewrym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p62. zm.) a takhew
zalelnoficrod potrzeb - w zakresiev,ryszczeg6lnionymw art. 15 ust. 3 w/w ustawy ,
2 . DopuszczasiE sporz4dzenieczgsci graficznejplanu (rysunku planu) w skali 1:2000

$3
Niniejsz4 uchwal4 uchyla sig uchwalg Nr L/451/02 Rady Miejskiej w JEdrzejowrez dnia 9
puldziemika 2002 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzewregona obszarzemiasta JEdrzejow- terenu polozonego przy ul. Pruypkowskiego otaz uchwalg Nr IU24l02 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 12 grudnra2002
r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta JEdrzej6ww czgsci dotyczqcejobszaruobjptego granicami planu, o kt6rym
mowaw $ 1.

$4
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta .

$s
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy

Uzasadnienie do uchwaly Nr XXII/I50/08
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie z dnia3l

stycznia 2008 roku

TerenobjEtyniniejsz4uchwal4 zgodnieze ,,Studiumuwarunkowarii kierunk6w zagospodarowania
przestrzennegomiasta i gminy JEdrzej6w" zatwierdzonymuchwal4Rady Miejskiej w JEdrzejowienr
IXl65l99 zdnia25 maja1999 r. JEdrzej6wokreSlaj4cympolitykE przestrzenn4dlaobszarumiastai
obszary:
gminy JEdrzej6wzawieranastEpuj4ce
- zabudowy staromiejskiej wskazanej do rewitalizacji i wielofunkcyjnej zabudowy Sr6dmiejskiej
wskazanejdo przeksztalcefii rozwoju,
jest
- miejskiej zabudowyosiedlowejwskazanejdo rehabilitacjiiprzeksrtalceh,kt6ry predestynowany
do rehabilitacji,poprzezm.in. poprawEstandardutechnicznego,estetycznego,poprawgstanuzagospodarowaniaotoczeniabudynk6w do zrealizowaniaw ramach dzialahmodernizacyjnych,
- peryferyjnejzabudowyjednorodzinnej,
- dzialalnoScigospodarczej, na terenie,kt6rej przewidujesip stworzeniekorzystnychwarunk6w przestrzennychdla rozwoju gospodarczegoMiasta i Gminy Jgdrzej6w.
Dzialaniawinny obejmowai usprawnieniesytemukomunikacyjnegom.in. poprzezokreSlenie,,nowenowych teren6w inwestycyjnychz
go" ukladu komunikacyjnego,kt6ry umozliwi zagospodarowanie
przeznaczeniempod r62ne funkcje.
W poludniowejczE6cimiasta,w rejonie ul. Jasionka,DygasiriskiegoprzewidujesiE lokalizacjE,teren6w inwestycyjnych zprzeznaczeniemna dzialalnoS6gospodarczqw szerokim tego slowa znaczeniu.
Procedur4umozliwiaj 4ce przeprowadzenieczynnoSciuwzglEdniajqcych szczeg6loweanalizy w zakrewypracowaniaracjonalnychzasadzagospodasie wzajemnychrelacji funkcjonalno-przestrzennych,
przestrzennego,
stosownie
jest
planu
zagospodarowania
opracowaniemiejscowego
rowaniaterenu,
(Dz.
przestrzennym
do wymog6w ustawy z dniaZ7 marca2003r. o planowaniui zagospodarowaniu
U. Nr 80, poz.717 2p62. zmianami).
W opracowanym planie miejscowym m.in. zostan4.okreSlonetakierozstrzygniEciajak:
1) przeznaczenieteren6w oraz linie rozgraniczaj4cetereny o r6znym przeznaazeniulub r62nych
zasadachzagospodarowania;
2) zasadyochrony i ksztattowania ladu przestrzennego;
3) zasadyochrony Srodowiska,przyrody i krajobrazukulturowego;
4) zasadyochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej;
5) wymagania wynikaj qcez potrzebksztaltowania ptzestrzenipublicznych;
terenu,w fym linie zabu6) parametryi wskaZnikiksztaltowaniazabudowyoraz zagospodarowania
zabudowy;
intensywno5ci
i
wskaZniki
gabaryty
obiekt6w
dowy,
l0) zasadymodernizacji,rozbudowy i budowy system6wkomunikacji i infrastrukturytechnicznej;
atakle w zaleznoSciod potrzeb:
scaletii podzial6w nieruchomo3ci;
l) graniceobszar6wwymagajqcychprzeprowadzenia
2) graniceobszar6wrehabilitacji istniej4cejzabudowyi infrastrukturytechnicznej;
lub rekultywacji;
3) graniceobszar6wwymagaj4cychprzeksztalcefr
przestrzennego
umozliwi stworzeplanu
zagospodarowania
miejscowego
Sporz4dzeniei uchwalenie
rozwiqzah
szczeg6lowych
sformulowanie
oraz
nie kompleksowego rozwiqzaniaurbanistycznego
przedmiokomunikacyjnej
funkcjonalno przestrzennych,w tym zasadzagospodarowaniai obslugi
towego terenu.
przyst4pieniado sporzqdzeniamiejscowegoplanu zagospoWykonano analizy dotyczqcezasadnoSci
przewidywanychrozwiqzari z ustaleniamiStudium
zgodnoSci
i
stopnia
przestrzennego
darowania
przestrzennegomiasta Jgdrzejowa.
zagospodarowania
uwarunkowari i kierunk6w
Stwierdzono, i2przewidywane zamierzeniamo2nauznat za zgodne ze Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta i gminy Jqdrzej6w (przyjgtym uchwal4Nr Rady
Miejskiej w Jqdrzejowienr IXl65l99 z dnia25 maja 1999r.)'
Reasumuj4c, naleirystwierdzid, i2 podjgcie uchwaty w sprawie przyst4pieniado sporz4dzeniamiejpolozonegow Jgdrzejowiew
scowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego,,JEdrzej6w-Poludnie"
i poludniowqgranic4
ul.Pafizant6w
ul.
F.Przypkowskiego,
ul.Przemyslow4
obszarzeograniczonym
j
administracyjnq miastaJqdrzejowa est uzasadnione.

