
UCHWAŁA NR 316/2016 
 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 27 września 2016r. 

 
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie.  

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.9 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.                   o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz.778, poz.904, poz.961, 
poz.1250) -   

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co następuje: 

 
 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie, przyjętego jako tekst jednolity 
uchwałą Nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie. 

 
§2. Granice obszaru objętego zmianą studium wyznaczają granice administracyjne 

gminy Jastrowie, oznaczone na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
  
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr  316/2016  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016r.                    w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie.  

 
 

Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań                      
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu określenia polityki przestrzennej gminy.  

Przedmiotem zmiany będą ustalenia ujednoliconego tekstu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie, przyjętego uchwałą 
Nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. Zakres przestrzenny dokumentu 
obejmuje teren w granicach administracyjnych gminy Jastrowie.  

Wykonana w 2016r.  „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie” wykazała, iż Studium nie spełnia wymogów art.10 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2016r. poz.778 ze zm.).  

Ustalenia zawarte w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie wymagają zmiany ze względu na 
potrzebę wyznaczenia nowych kierunków rozwoju gminy, aktualizacji w zakresie demografii, 
wskaźników, terenów objętych ochroną, zasobów środowiska.  

Obowiązujące Studium nie zabezpiecza potrzeb rozwojowych gminy i miasta. Do 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  wpływają wnioski właścicieli gruntów, zgłaszających 
potrzebę zmian przeznaczenia planistycznego swoich nieruchomości. Ponadto obserwuje się 
zainteresowanie prywatnych inwestorów, chcących podjąć działalność gospodarczą na terenie 
gminy. Obowiązujące studium uniemożliwia więc podjęcie działań inwestycyjnych 
zmierzających do rozwoju gminy i miasta Jastrowie.  

Aby móc pozytywnie rozpatrzyć napływające wnioski w sprawie ustalenia 
przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy należy 
sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem przystąpienia do 
sporządzenia planu miejscowego jest zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Jastrowie.  
 


