
 
UCHWAŁA NR 413/2017 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 29 sierpnia 2017r. 
 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
w obrębach ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm. Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935) oraz art.14 ust.1 ustawy                
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 
1073) –  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

  
 

§1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm. Jastrowie. 
 

§2. Dopuszcza się etapowe sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu. 
 

§3. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na załączniku graficznym, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
   

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
  

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 413/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
w obrębach ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm. Jastrowie. 

  
 

Obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała, częściowo jest objęty miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętymi uchwałami:  

− Nr 69/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie. 

− Nr 140/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębach 
geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w gminie Jastrowie.  
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Jastrowie zatwierdzonym  uchwałą  Nr  220/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 
września 2001r., zmienioną uchwałą Nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 
2008r., obszar objęty niniejszą uchwałą, obejmujący część obrębów ewidencyjnych Samborsko 
i Jastrowie, gm. Jastrowie, przeznaczony jest pod następujące funkcje: tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz lokalizacji farmy wiatrowej i infrastruktury technicznej, tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz dopuszczalnej lokalizacji farmy wiatrowej                                     
i infrastruktury technicznej, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny leśne, tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczalną lokalizacją siedliska rolniczego, obszary pod 
działalnością gospodarczą, tereny górnicze, tereny zabudowane – w tym produkcyjne. 
 Zgodnie z art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073) celem ustalenia przeznaczenia 
terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
której integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 
projektem planu. 

Zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji planu stanowić będzie 
problematyka określona w art.15 ust.2 i 3 ww. ustawy w zakresie związanym z przedmiotem 
planu. 

Na terenie objętym planem przewiduje się zachowanie istniejących funkcji 
zagospodarowania, określonych w aktualnie obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, jeśli nie będą one sprzeczne z przepisami odrębnymi.  

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację obowiązków nałożonych przez 
ustawodawcę w ustawie z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz.U. z 2016r. poz.961). Wymieniony akt prawny wprowadził szereg obowiązkowych 
elementów planu miejscowego w zakresie elektrowni wiatrowych, wskazując w art.7 ust.1 i ust. 
2 m. in. to, iż plan miejscowy przewidujący lokalizację elektrowni wiatrowej określa 
maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej. Ponadto, ustawodawca                                   
w obowiązujących przepisach postanowił, że plan miejscowy sporządza się co najmniej dla 
obszaru, na którym, zgodnie z art.4 ust.1 ww. ustawy, nie mogą być zlokalizowane nowe 
budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa, a którego granice są wyznaczane z uwzględnieniem maksymalnej całkowitej 
wysokości elektrowni wiatrowej określonej w tym planie. Wprowadzono także wymóg 



wskazania w uzasadnieniu uchwały maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, 
która zostanie określona w tym planie. 

Ponieważ istnieje zainteresowanie lokalizacją na terenie oznaczonym w studium 
symbolem R/EW1 elektrowni wiatrowych, dlatego też przystępując do przygotowania planu 
wzięto pod uwagę wszystkie wymogi ustawy, w związku z czym, wskazuje się, że maksymalna 
wysokość elektrowni wiatrowej nie może przekraczać 180 m, co stanowi wyraz należytej 
realizacji obowiązków nałożonych przepisami ww. ustawy.  

 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.  

 
 
 
 
 
 


