Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ........... Rady Gminy Jedlińsk z dnia ................ r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk
obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jedlińsk o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Lp.

1

Data wpływu
uwagi

17.03.2021 r.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi
Osoba fizyczna

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której uwaga
dotyczy

„Wnoszę o
Działka nr ewid.
uwzględnienie w
78/2 obręb
projekcie możliwości
ewid Lisów
zmiany przeznaczenia
części mojej dz. nr 78/2
pod budowę elektrowni
słonecznej o mocy
powyżej 100kW. Działka
ta jest obecnie
użytkowana rolniczo i w
projekcie planu tylko
takie użytkowanie jest
zakładane. Od strony
zachodniej działka 78/2
graniczy z obszarem
przemysłowym (poprzez
drogę gminną); niska
klasa bonitacyjna gruntu
przemawia również za
zmianą przeznaczenia.
Dodatkowo budowa farm
fotowoltaicznych jako
źródeł czystej energii
jest również bardzo
korzystna dla
środowiska. Dlatego

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której uwaga
dotyczy
R -teren
rolniczy
WS2 tereny wód
powierzchni
owych
śródlądowy
ch
płynących

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy
Jedlińsk
w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwaga
uwzględniona
nie

Uwaga nie
uwzględniona
tak

Rozstrzygnięcie Rady Gminy
Jedlińsk załącznik
do uchwały nr
............... z dnia
................ r.
Uwaga
Uwaga nie
uwzględniona uwzględniona

Uwagi

1

2.

15.03.2021

Osoba fizyczna

wnioskuję o
wprowadzenie w planie
stosownych zapisów
umożliwiających
lokalizację tego typu
urządzeń na gruntach
użytkowanych rolniczo,
nieużytkach itp. co
wpisuje się w popierany
powszechnie rozwój
instalacji OZE. W
załączeniu mapa
poglądowa.”
„Wnoszę o jasny zapis
zakazu składowania,
gromadzenia,
przechowywania,
przetwarzania
materiałów
niebezpiecznych
wysokiego składowania
oraz zakazu budowania
jakichkolwiek spalarni
śmieci różnego rodzaju
odpadów i kremacji
zwłok. Niestety z
przykrością
stwierdzamy, że nowo
skonstruowanym planie
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
brak tych zapisów, mało
tego pojawiły się plany
poszerzenia drogi nr
ew. 107 z 5m do 12m
bez wyrażenia zgody
przez właścicieli tych
działek. Czy tak można
zrobić – skoro Gmina
jest samoistnym
posiadaczem bez
prawa własności.

Obszar objęty
projektem
planu

Zgodnie z
projektem planu

nie

tak
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Ponadto drogi nasze są
w słabym stanie
technicznym bez dobrej
podbudowy na ruch
ciężkich pojazdów
związanych z budową
na działkach Rosa
Hale. Po prostu
rozsypią się. Czy
ktokolwiek interesował
się stanem dróg na
terenie Piaseczna
wydając decyzję o
warunkach zabudowy
wraz z opracowaniem
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.
W imieniu mieszkańców
chcemy Panu i Radnym
Gminy powiedzieć, że
chcemy żyć spokojnie,
zdrowo i bezpiecznie i
nie chcemy być
zaskakiwani budowami
nieznanego
przeznaczenia –
działania. Na spotkaniu
dn. 26.10.2020r. na
zebraniu wiejskim
właściciel i potencjalny
inwestor nie był w
stanie jednoznacznie
odpowiedzieć jakiego
typu będą budowle i
jakim oddziaływaniu na
środowisko. W związku
z tym prosimy o
jednoznaczne zapisy w
Planie tak jak
postulujemy na
początku pisma.”
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3.

10.03.2021 r.

Osoba fizyczna

„ W związku z
Działka nr ewid.
prowadzonymi pracami
64 obręb ewid
nad uchwaleniem
Piaseczno
Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego w
Gminie Jedlińsk
obejmującego działkę
położoną w obrębie
Piaseczno o nr ew.
142505_2.0027.64,
proszę o ujęcie działki w
tymże planie z możliwym
przeznaczeniem jej pod
budowę instalacji
fotowoltaicznych o mocy
powyżej 100kW. Jako
właściciel działki
zawarłam umowę
dzierżawy pod instalację
fotowoltaiczną o mocy
powyżej 100kW.
Zwracam uwagę na to,
że w najbliższym
sąsiedztwie wskazanego
przeze mnie terenu
znajduje się farma
wiatrowa. Przeznaczenie
więc działki 64 pod taką
samą funkcję –
produkcja energii z
odnawialnych źródeł
energii o mocy powyżej
100kW jest wskazane i
nie będzie to sprzeczne
z ogólnie przyjętymi
zasadami tworzenia
miejscowych planów i
tzw. Zasadą dobrego
sąsiedztwa. W dobie
znacznego rozwoju
Odnawialnych Źródeł

R - teren rolniczy

nie

tak
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4.

25.02.2021 r.

Osoba fizyczna

Energii, gmina ma
ogromny wpływ na
regulowanie i
powstawanie instalacji
fotowoltaicznych na jej
terenie, jednocześnie
wypełnia jedno ze
swoich zadań, jakim jest
zaopatrzenie gminie
gminy w energie
elektryczną i zmienia
swoje postrzeganie
realnie dbając o
środowisko.”
Wnosi o zmianę
Obszar objęty
zapisów:
projektem planu
Wnosi o zmianę
zapisów:
1) § 5 ust. 1
„Propozycja zmiany
zapisu:
Utrzymuje się
istniejącą w dniu
wejścia w życie
niniejszego planu
zabudowę, oraz
dopuszcza się jej
rozbudowę,
przebudowę i
obudowę, przy
zachowaniu zasad, o
których mowa w
par.13 ust. 2 i 3 oraz
dopuszcza się jej
remont,
termomodernizację
, przebudowę oraz
innych prac
budowlanych
objętych

Zgodnie z
projektem planu

nie

tak
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zgłoszeniem (przy
zachowaniu
istniejących
gabarytów
zewnętrznych:
wysokość i
powierzchnia
zabudowy)”;
2) § 5 ust. 2 „Wnoszę o
poprawienie
projekcie rysunku
planu wg podanego
zapisu. Na terenach
oznaczonych
symbolami R, MN,
U/MN, P/U w
rysunku planu
występują KDW bez
placów
manewrowych”;
3) § 6 pkt. 4) „Brak
oznaczeń strefy na
projekcie rysunku
planu. Brak w
tekście projektu
planu ograniczeń
płynących z zasięgu
systemu
alarmowania
dźwiękowego.” ;
4) § 6 pkt. 5) „Brak
wskazań podstawy,
prawnej lub
zacytowania
wymogów w ramach
obowiązujących
przepisów. Proszę o
podanie podstawy
prawnej, którą
należy zastosować
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5)

6)

7)

8)

9)

w ramach planu lub
zacytowanie
wymogów obecnie
obowiązujących.”;
§ 6 pkt. 6) „Należy
dopisać: oraz
dostępności
zgodnie z
Konwencją w
Nowym Jorku z
dnia 13.12.2006r.
oraz zasadami
projektowania
uniwersalnego.”;
§ 8 ust. 2 pkt. 1)
Wnoszę o zmianę
zapisu na: zakazuje
się stosowania
siding na
elewacjach z
materiałów innych
niż naturalne.”;
§ 8 ust.2 pkt. 2)
„Należy z zapisu
zrezygnować.”;
§ 8 ust. 2 pkt. 3) „
Należy z zapisu
zrezygnować lub
zmienić na
konieczność
zachowania Ładu
Przestrzennego.”;
§ 9 pkt. 2) „ Wnoszę
o zmianę zapisu na:
Zakaz lokalizacji
przedsięwzięć o
których mowa w
par. 2 ust.1
Rozporządzeniu
Rady Ministrów z
dnia 10 września
2019r. w/s
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przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na
środowisko.”;
10) § 9 pkt. 5) „Wnoszę
o zmianę zapisu:
Zachowanie
istniejących
zadrzewień i
zakrzewień w
terenach
przewidzianych do
zabudowy w
minimalnej
powierzchni
biologicznie
czynnej podanych
w ustaleniach
szczególnych.”;
11) § 9 pkt. 10) „Wnoszę
o wskazanie zbioru
zakładów
zwiększonego ryzyka
w ramach cytatu
obowiązujących
przepisów lub
wprowadzenie
odwołania do
rozporządzenia dot.
ryzyku wystąpienia
poważnej awarii
przemysłowej.
Dodatkowo należy
uszczególnić zapis
awarii czy chodzi o
awarię
przemysłową?” ;
12) § 9 pkt. 11) „Wnoszę
o: podanie rzędnej
zalewu oraz zmianę
zapisu poziomu „0”

8

na poziom
posadzki parteru.”;
13) § 13 ust. 1 pkt. 2 lit.
a) „ Wnoszę o
doprecyzowanie
zapisu np.: z
wyłączeniem
przedsięwzięć
mogących i
znacząco
oddziałujących na
środowisko (z
przywołaniem
właściwych
przepisów i
rozporządzenia)
i/lub usług
stanowiących
uciążliwość
(przekroczenie
dopuszczalnych
stężeń i poziomów
o których mowa w
par. 309
Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia
2002[Dz. U. Nr 75,
poz. 690] dla
terenów
sąsiednich.”;
14) § 13 ust. 3 pkt. 3)
„Proponuję zmianę
zapisu; dachy
płaskie,
jednospadowe i/lub
wielospadowe o
kątach nachylenia
połaci dachowej
względem poziomu
do 45stopni.”;
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15) § 14 ust. 1 pkt. 2) lit. a)
„Wnoszę o
wprowadzenie do
projektu planu
powszechnej zgody na
zastosowanie Instalacji
Fotowoltaicznej na
każdym terenie
dopuszczonym pod
zabudowę”
16) § 18 ust. 1 pkt. 2) lit. b)
„Wnoszę o zmianę
zapisu na: budynki
zamieszkania
zbiorowego i
użyteczności publicznej
wg kategorii zagrożenia
ludzi Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002
(Dz. U. Nr 75 poz. 690)
lub/i budynki kategorii XI,
XIV i XVI wg Kategorii
Obiektów Budowlanych
Ustawy Prawo
Budowlane”
17) § 18 ust. 2 pkt. 5)
„Wnoszę o zmianę
zapisu na: podanie
konkretnej ilości miejsc
parkingowych na 100 lub
1000 m2 w kategoriach
budynków lub ich
kwalifikacji:
- produkcji
- magazynów
- biurowych
- zamieszkania
zbiorowego”

10

18) § 22 ust. 2 pkt. 2)
„Wnoszę o zmianę
zapisu z m2 na %
powierzchni zabudowy.”
19) § 27 ust. 1 pkt. 3)
„Należy wskazać
ustalenia i ograniczenia
wynikające z
ustanowienia tych stref z
względu na brak
literalnego stosowania
rozporządzenia
określającego miejsce
lokalizacji nowych
cmentarzy pod
względem sanitarnym w
odniesieniu do istniejącej
zabudowy.”
20) § 36 ust. 2 pkt. 5)
„Wnoszę z zmianę
zapisu do powierzchni
najmniejszej wartości
działki z zabudową
mieszkalną
jednorodzinną w gminie.”
21) § 38 ust. 1 pkt. 4)
„Wnoszę o
doprecyzowanie zapisu:
w liniach rozgraniczenia
dróg lub na terenach
należących do zasobu
gminy lub skarbu
państwa.”
22) § 4 pkt. 1) „ Wnoszę o
zamianę zapisu na:
Odprowadzenie wód
opadowych z terenów
zabudowy
mieszkaniowej na teren
inwestycji, z
dopuszczeniem
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odprowadzenia
powierzchniowo do
istniejących rowów
otwartych.”
23) § 5 pkt 3) „Wnoszę o
zmianę zapisu: w
przypadku braku sieci
gazowej dopuszcza się
rozwiązania
indywidualne w oparciu o
inne paliwa płynne,
gazowe lub stałe.
24) § 8 „Wnoszę o zmianę
zapisu na: W zakresie
zaopatrzenia w ciepło,
ustala się: źródła
niskoemisyjne lub/i
bezemisyjne.”
25) W zakresie rysunku
Projektu planu „ Wnoszę
o ujednolicenie sektorów
zabudowy – rozszerzenie
plam zabudowy.”
26) W zakresie rysunku
Projektu planu „ Wnoszę
o powiązanie układu
drogowego bez
akceptowania dróg
ślepych.”
5.

23.02.2021 r. Polskie Koleje „PKP S.A. Oddział
Działka nr
Państwowe S.A. Gospodarowania
ewid.
Nieruchomościami w
313/1 obręb
Warszawie w związku z
ewid Lisów
drugim wyłożeniem do
publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego gminy

KK - teren kolei

nie

tak
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Jedlińsk obejmującego
obszar w obrębie części
miejscowości Bierwiecka
Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów,
Nowe Zawady, Płasków,
Piaseczno, wnosi o zmianę
przeznaczenia terenu dla
części dz. ew. nr 313/1 ob.
Lisów na tereny komunikacji
kolejowej z dopuszczeniem
zabudowy produkcyjnousługowej (zgodnie z
pismem
KNWa1.6144.107.2018.MK/2
z dnia 02.10.2018r.,
KNWa1.6144.107.2018.MK/6
z dn.28.11.2019r. oraz
KNWa1.6144.107.2018.MK/8
z dn. 16.04.2020r.) i
wskazanie w tekście planu
usług związanych z obsługą
osób i towarów, obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów jako
przeznaczenie
dopuszczalne. Dodatkowo
tut. Oddział informuje, że
tożsame rozwiązania
planistyczne zostały
zastosowane w
obowiązującym Miejscowym
Planie Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie
stacji PKP Siedlce
Wschodnie (Uchwała Nr
LII/584/2018 z dnia 25
czerwca 2018r.
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego dnia 18 lipca
2018r. poz. 7289)”
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ........... Rady Gminy Nowiny z dnia ................ r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części
miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jedlińsk o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1578) Rada Gminy Jedlińsk przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są bezpośrednim
skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego
obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków,
Piaseczno będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane,
ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej oraz ochronie środowiska,
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w planie podlega przepisom ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), które będą finansowane z :
1) budżetu gminy,
2) funduszy pomocowych (dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne),
3) partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ........... Rady Gminy Jedlińsk z dnia ................ r.
Dane przestrzenne
Na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Jedlińsk przygotowała dane przestrzenne dla miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 4 w postaci cyfrowej do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ................
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ...................
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów,
Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy Jedlińsk, na wniosek Wójta Gminy Jedlińsk, podjęła uchwałę Nr
XLIII/35/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka
Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent
miasta sporządza projekt planu miejscowego lub jego zmiany, zawierający część tekstową i graficzną, uwzględniając
ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi,
odnoszącymi się do obszaru objętego projektem planu, wraz z uzasadnieniem.
Zasadniczą przesłanką podjęcia prac planistycznych dotyczących obszaru objętego projektem planu jest ustawa
z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 981 ze zm.), która weszła
w życie w dniu 16 lipca 2016 r. Ustawa ta w art. 4 ust. 1 nakłada obowiązek lokalizowania budynków o funkcji
mieszkaniowej w odległości, która jest "równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej
mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik
wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni
wiatrowej)" jedynie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie w art. 15 ust. 8 ww. ustawa przewiduje termin na sporządzenie
takiego planu, tj. "W ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych
przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych. W związku z tym jedynym możliwym sposobem na realizację
zabudowy mieszkaniowej w "strefie" od występujących na terenie gminy Jedlińsk jest uchwalenie do dnia 16.07.2022 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego zabudowę mieszkaniową.
Po podjęciu przez Radę Gminy Jedlińsk uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Jedlińsk, jako organ wykonawczy, ogłosił w prasie miejscowej, oraz
poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej, o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do projektu
planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do
sporządzenia projektu planu, zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania
i opiniowania projektu planu oraz sporządził projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpatrując
złożone wnioski i uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Jedlińsk, które zatwierdzone zostało uchwałą Rady Gminy Jedlińsk Nr XXXII/56/2001 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia
3 grudnia 2001 r. wraz ze zmianami.
SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. 2-4;
W projekcie planu, zgodnie z art. 1 ust. 2 – 4 ustawy, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenie odpowiednich wskaźników
zabudowy i zagospodarowania, w szczególności minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, minimalny teren
biologicznie czynny, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość budynków (zabudowy),
nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do dróg gwarantujące zachowanie ładu przestrzennego i krajobrazu
kulturowego oraz zachowanie właściwych proporcji zabudowy w stosunku do działki budowlanej i jej gabarytów.
Wprowadzone zapisy umożliwią spójne zagospodarowanie terenów niezabudowanych oraz rozbudowę i modernizację
istniejącej zabudowy.
Ponadto uwzględniono wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami ustalając dodatkowe
wymogi dotyczące form zagospodarowania o zasięgu wyznaczonym przez przepisy odrębne. W ramach procedury
planistycznej uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie będących własnością Skarbu Państwa na
cele nierolnicze i nieleśne - decyzja Nr 13/2021 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2021 r., znak:
RW-RM-II.7151.123.2020.ŁK o powierzchni 3,6454 ha gruntów leśnych położonych w obrębach ewidencyjnych:
Bierwiecka Wola, Piaseczno, Lisów i Jedlińsk pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej
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i/lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej i/lub przemysłowej oraz ciągu pieszo-jezdnego.
W projekcie planu uwzględniono również wymagania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej, poprzez ujęcie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów ujętych w gminnej ewidencji
zabytków oraz stanowiska archeologiczne.
Teren objęty ustaleniami projektu planu położony jest poza: terenami górniczym oraz strefami ochronnymi od
ujęć wód podziemnych. W granicach obszaru objętego planem nie występuje również udokumentowane złoża surowców
mineralnych.
Teren położony jest w poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. Formy
takie również nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem. Najbliżej położone obszary Natura
2000 względem granic obszaru projektu planu położone są w odległości:
1) ok. 1,8 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013, wyznaczony w drodze
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
(Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 ze zm.);
2) ok. 4,8 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH 140035, wyznaczony w drodze
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Puszcza Kozienicka (PLH140035) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1504).
Zagospodarowanie ustalone w projekcie planu nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony ww. obszarów
Natura 2000 z uwagi na dużą odległość obszaru projektu planu od obszarów chronionych. Ponadto tereny, dla których
następuje zmiana zagospodarowania położone są poza korytarzami i ciągami ekologicznymi stanowiącymi łączność
pomiędzy nimi.
Uwzględniono również wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ponadto ustalono
zasady dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
Ustalone w planie tereny zabudowy stanowią kontynuację planistyczną istniejącej zabudowy, w zakresie tradycji
ukształtowanego już obszaru, uaktualniając go w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz dostosowując go do
oczekiwań rynku lokalnego i ponadlokalnego. Ustalenia planu wpisują się w stosunki własnościowe tego miejsca.
Proponowane funkcje uwzględniają zasadę racjonalności i proporcjonalności w ingerencję własności prywatnej oraz
innych interesów osób trzecich.
Ponadto zapisy planu uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, potrzeby interesu publicznego, potrzeby
w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności rozwoju sieci szerokopasmowych, w zakresie
odpowiadającym problematyce planu. Zapisy dotyczące rozwoju sieci infrastruktury technicznej umożliwiają
zaopatrzenie w odpowiednią ilość wody do celów zaopatrzenia ludności.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, oraz poddany został
opiniowaniu i uzgadnianiu przez pozostałe organy delegowane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przepisami odrębnymi. Projekt planu uzyskał odpowiednie uzgodnienia i opinie oraz został wyłożony do
publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. W trakcie opracowania projektu planu zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych oraz
zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu. Zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez informowanie społeczeństwa o przystąpieniu do
sporządzenia projektu planu i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu projektu planu do
publicznego wglądu w sposób zgodny z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Informacja
o projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Obwieszczenia o czynnościach
planistycznych oraz projekt dokumentu publikowane były również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym na
stronie internetowej Gminy Jedlińsk. Poza tym biorący udział w procedurze planistycznej mieli nieograniczony dostęp do
dokumentacji planistycznej, w tym do opinii i uzgodnień właściwych organów delegowanych ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły uwagi, które rozpatrzone
zostały przez Wójta Gminy Jedlińsk.
Po przeprowadzeniu dodatkowych analiz środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, ważąc interes
prywatny i publiczny Wójt Gminy Jedlińsk sporządził projekt planu uwzględniający możliwości rozwoju gminy Jedlińsk,
poprzez poprawę między innymi warunków dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.
Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie z przepisami odrębnymi.
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ZGODNOŚĆ Z WYNIKAMI ANALIZY, O KTÓREJ MOWA W ART. 32 UST. 1 USTAWY, WRAZ DATĄ UCHWAŁY
RADY GMINY, O KTÓREJ MOWA W ART. 32 UST. 2 USTAWY;
W 2021 roku została opracowana na zlecenie Wójta Gminy Jedlińsk "Ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk. Ocena ta została przyjęta uchwałą Nr ................. Rady
Gminy Jedlińsk z dnia ............. r. Zatwierdzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady,
Płasków, Piaseczno nie koliduje z wynikami przeprowadzonej oceny (...).
WPŁYW NA FINANSE PUBLICZNE, W TYM BUDŻET GMINY.
Wpływ ustaleń sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na finanse publiczne
określono w Prognozie skutków finansowych, która została opracowana na potrzeby tego planu, zgodnie z art. 17 pkt 5
ustawy.
Przeprowadzona analiza skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że:
a) realizacja ustaleń planu wygeneruje koszty, które obciążą budżet gminy, na realizację infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, która należy do zadań własnych gminy.
b) realizacja ustaleń planu może wygenerować dochód zasilający budżet gminy z tytułu:
- wzrostu wartości nieruchomości,
- podatku od nieruchomości (podatek od budynków i podatek od gruntu),
- opłaty planistycznej.
Reasumując, zaproponowane rozwiązania w opracowanym projekcie planu w zakresie funkcji dla obszaru
o ukształtowanych tradycjach mieszkaniowych, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska, przyczynią się do usprawnienia procesów realizacyjnych, co z kolei wpłynie na rozwój gminy
Jedlińsk.
Wobec powyższego uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
w pełni zasadne i celowe.
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