
UCHWAŁA  Nr 104/2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
                 gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218) oraz 
art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717; z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.
1492; z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635; 
z 2007 r. Nr 127 poz. 880) 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§1.1. Zgodnie z uchwałą Nr 36/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 marca
2007 roku o przystawieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym
Samborsko i Jastrowie, uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym
Samborsko i Jastrowie, zwaną dalej studium.
2. Zmiana studium polega na przyjęciu uzupełnionego, jednolitego tekstu oraz rysunków 
studium.
3. Jednolity tekst studium oraz rysunki studium, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały, stają się obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Jastrowie.
4. Przyjmując niniejszą uchwałę rozstrzyga się o sposobie uwzględnienia uwag
złożonych do projektu studium. Rozstrzygnięcie o sposobie uwzględnienia uwag do projektu 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc dotychczasowe studium przyjęte uchwałą Nr 220/2001 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia 25 września 2001 roku, z zastrzeżeniem ustaleń niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Jastrowie. 

§4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                            

                                                                                                    



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
                 przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko
                 i Jastrowie

Na postawie dokonanej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr 220/2001 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia 25 września 2001 roku, rozważania możliwości lokalizacji farmy 
wiatrowej w rejonie Samborska i Jastrowia oraz dopuszczenia możliwości realizacji 
zabudowy zagrodowej w rejonie Zagórze na działce nr 2940/1, Rada Miejska w Jastrowiu 
podjęła uchwałę Nr 36/2007 z dnia 13 marca 2007 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie,

W uchwale określono teren objęty zmianą studium, dla którego opracowano 
przedmiotową zmianę zgodną z obecnymi wymogami ustawowymi, Uzasadnieniem zmiany 
studium jest możliwość wykorzystania własnego potencjału rozwojowego gminy, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej, środowiskowej i społecznej, zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego oraz spełnianie wymogów Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych, do których zalicza się energetyka wiatrowa. Przyjęte rozwiązania są 
podstawą do dalszego doprecyzowania wszelkich wymaganych kwestii w sporządzanych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wskazanych dla wyznaczonych 
obszarów farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokładnej oceny oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć na środowisko.

                                                                                



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 104 /2008  Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
                 przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko
                 i Jastrowie

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

W związku z brakiem uwag do projektu studium brak rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia 
uwag.

                                                                                           


