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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru chronio-
nego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy 
｠ czę[ć Rumianek dla obszaru IR6AG, zwany da-
lej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych 
rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Tarnowo Podgórne (uchwalonego UchwaEą Nr  
LXV / 405 / 2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 
dnia 29 listopada 2005r. z pópniejszymi zmianami).

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, za-

tytuEowany Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru chronionego kra-
jobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy ｠ czę[ć 
Rumianek dla obszaru IR6AG, opracowany w skali 
1: 1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

2)  rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniej-
szej uchwaEy;

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy mowa jest o: 

1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym,

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej;

4) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
minimalny udziaE powierzchni biologicznie czynnej 
pokrytej zadrzewieniami i zakrzewieniami, w zago-
spodarowaniu dziaEki lub terenu, okre[lony w pro-
centach;

5) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych.

§3. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
techniczno - produkcyjnej, oznaczony na rysunku 
symbolem P.  

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się: 

1) sytuowanie budynków i charakter architekto-
niczny nowej zabudowy zgodnie z zasadami okre-
[lonymi w planie; 

2) zakaz lokalizacji   ogrodzeG z prefabrykatów 
betonowych; 

3) dopuszczenie lokalizacji: 
a) obiektów maEej architektury,
b) szyldów; 
c) urządzeG reklamowych na elewacjach budyn-

ków usEugowych i techniczno - produkcyjnych, przy 
czym powierzchnia reklam nie more przekroczyć 
30% powierzchni elewacji budynku, na której jest 
umieszczona, 

d) urządzeG reklamowych w formie wolno stoją-
cych, o powierzchni reklamy nie większej nir 10,0  
m2.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

2)  ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

4)  nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi.
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UCHWADA NR LXXIX/806/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 z dnia 19 papdziernika 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu 
jeziora Lusowskiego i rzeki Samy ｠ czę[ć Rumianek dla obszaru IR6AG 
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§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, 
podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem terenu, ustala się obowiązek 
prowadzenia badaG archeologicznych. Inwestor wi-
nien uzyskać pozwolenie wEa[ciwego miejscowo 
konserwatora zabytków na badania archeologiczne 
przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. 1. Na terenie zabudowy techniczno - produk-
cyjnej, oznaczonym na rysunku symbolem P ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) obiekty produkcyjne, skEady i magazyny, bu-
dowle i instalacje przemysEowe, urządzenia tech-
niczne, zabudowa biurowo-administracyjna, par-
kingi, place, doj[cia i dojazdy, drogi wewnętrzne, 
zieleG towarzysząca, za wyjątkiem wszelkich obiek-
tów związanych z chowem lub ubojem zwierząt 
oraz lokalizacją przedsięwzięć mogących zawsze 
lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zastrze-
reniem pkt 2;

2) dopuszczenie zespoEów zabudowy przemysEo-
wej na terenie o powierzchni nie mniejszej nir 1 ha,

3)  lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy, okre[lonych w pla-
nie;

4) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy istnieją-
cych obiektów budowlanych;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

6) minimalna powierzchnia zieleni - 15% po-
wierzchni dziaEki budowlanej;

7)  maksymalna wysoko[ć budynków i budowli - 
15 m  

8) stosowanie dowolnej geometrii dachów;
9) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej 

dla parkingów, placów i dojazdów posiadających 
utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku 
nawierzchni nieutwardzonej nalery zabezpieczyć 
[rodowisko gruntowo ｠ wodne przed infiltracją za-
nieczyszczeG

10) minimalną powierzchnia dziaEki ｠ 5000m2 z 
zastrzereniem podziaEów geodezyjnych, dla wydzie-
lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej i 
drogi wewnętrzne na terenach. 

§9. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem. 

§10. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;

2)  nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§11. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się 
uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wy-
magaG i ograniczeG wynikających z przebiegu ist-
niejących i projektowanych sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu 
P:

1)  zapewnienie minimum 3 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych na 10 zatrudnionych 
w granicach dziaEki budowlanej; 

2) zapewnienie miejsc przeEadunku i postoju w 
granicach dziaEki budowlanej, dla obsEugi obiektów i 
terenów samochodami cięrarowymi, w ilo[ci wyni-
kającej z potrzeb planowanej funkcji.

3) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-
blicznych.

§13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala się:

1) usunięcie kolizji projektowanych obiektów bu-
dowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2)  lokalizację przyEączy do sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub 
wEasnych ujęć wody;

4)  docelowe odprowadzenie [cieków komunal-
nych i przemysEowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem 
zagospodarowania ich w granicach wEasnej dziaEki, 
w tym retencjonowanie i wtórne wykorzystanie do 
celów bytowo-gospodarczych po uprzednim pod-
czyszczeniu do jako[ci wymaganej przepisami od-
rębnymi; 

6) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych charakteryzu-
jących się niskimi wskapnikami emisji oraz alterna-
tywnych pródeE energii; 

7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej;
9) w przypadku projektowania stacji transforma-

torowych jako wbudowanych w budynki pomiesz-
czenia na ten cel nalery zlokalizować na poziomie 
,,0ｦ;

10) w przypadku stacji wolnostojących typu miej-
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skiego grunty pod stacje nalery wydzielić w postaci 
samodzielnych dziaEek o powierzchni nie mniejszej 
nir 50  m2 posiadających dostęp do drogi publicznej;

11) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 
wyEącznie jako kablowych;

12) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych 
wyEącznie jako kablowych;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej dopusz-
cza się: 

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odpro-
wadzanie [cieków komunalnych i przemysEowych 
do zbiorników bezodpEywowych;

2)  budowę, rozbudowę i przebudowę istniejących 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej;

3) retencjonowanie wód opadowych i roztopo-
wych i ich wtórne wykorzystanie do celów bytowo-
gospodarczych.

§14. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą. 

§15. Dla terenu objętego planem ustala się 10% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§16. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska Szkurat  
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.) przedmioto-
wy projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od dnia 24.08.2010 r. do dnia 
15.09.2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 30.09.2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzy-
gnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

Nie przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany 
planu. Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LXXIX/806/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORA 

LUSOWSKIEGO I RZEKI SAMY ｠ CZĘZĆ RUMIANEK DLA OBSZARU IR6AG

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LXXIX/806/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORA LUSOW-
SKIEGO I RZEKI SAMY ｠ CZĘZĆ RUMIANEK DLA OBSZARU IR6AG INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t..Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm. ) ,  Rada 
Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pniewy, w 
czę[ci dotyczącej terenu między ulicami Zw. Waw-
rzyGca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pnie-
wach, zwaną dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy. 

2. Plan obejmuje obszar dziaEek nr 984/4, 984/3, 
401, 404 o pow. 0,71ha poEoronych przy ul. Mię-

dzychodzkiej w Pniewach.
3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 

na rysunku planu.
4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, za-

tytuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pniewy w czę[ci 
dotyczącej terenu między ulicami Zw. WawrzyGca, 
Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewachｦ, 
opracowany w skali 1: 500, stanowiący zaEącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaEy; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy w spra-
wie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
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UCHWADA NR LX/376/2010  RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

 z dnia 26 papdziernika 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy - w czę[ci doty-
czącej terenu między ulicami Zw. WawrzyGca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach


