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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, z pópn. zm.) oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218) 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, 
pópn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwa-
la, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu w Przepmierowie, 
w rejonie ul. Wy[cigowej i Rzemie[lniczej zwany da-
lej ｧplanemｦ stwierdzając zgodno[ć planu z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
- czę[ć graficzna planu w skali 1:1000, zwana da-

lej ｧrysunkiem planuｦ - zaEącznik nr 1, 
- rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - 
zaEącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków;

3) obiektach infrastruktury technicznej - nalery 
przez to rozumieć urządzenia i sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne 
oraz elektroenergetyczne;

4) no[nikach reklamowych - nalery przez to ro-
zumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

5) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
zewnętrzne obrysy [cian budynków w stanie wy-
koGczonym;

6) dachu sko[nym - nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowych powyrej 15°;

7) zieleni izolacyjnej - nalery przez to rozumieć na-
sadzenia o strukturze wielopiętrowej minimalizujące 
uciąrliwo[ci wynikające z funkcjonowania obiektów 
infrastruktury technicznej oraz toru ｧPoznaGｦ dla są-
siednich terenów.

§3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone sym-
bolami 1U oraz 2U;

2) lasy, oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL oraz 3ZL;
3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami 

1ZI oraz 2ZI;
4) teren infrastruktury technicznej - elektroenerge-

tyka, oznaczony symbolem E;
5) teren drogi publicznej, klasy zbiorczej, oznaczo-

ny symbolem KD-Z;
6) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, ozna-

czony symbolem KD-D;
7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 

KDW.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, 

przebieg linii rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania okre[la rysunek planu.

§4. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej;

2) zakaz sytuowania wolno stojących no[ników 
reklamowych;

3) zakaz stosowania ogrodzeG betonowych i rel-
betowych od strony dróg;

4) nakaz stosowania ogrodzeG arurowych od stro-
ny dróg;

5) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograni-
czonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) nakaz urycia materiaEów szlachetnych, takich 
jak: drewno, kamieG, ceramika i szkEo, w pEaszczy-
znach elewacji frontowych i bocznych budynków, 
minimum w zakresie 25% powierzchni;

7) dopuszczenie lokalizowania reklam, szyldów 
i tablic informacyjnych wyEącznie na terenach 1U 
oraz 2U o maksymalnej Eącznej powierzchni nieprze-
kraczającej 6 m2 na jednej nieruchomo[ci:

a) na terenie 1U umieszczanych na elewacji bu-
dynku, na wysoko[ci kondygnacji parteru lub na 
ogrodzeniu,

b) na terenie 2U umieszczanych na ogrodzeniu.
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§5. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko z wyjąt-
kiem przedsięwzięć celu publicznego;

2) zakaz emisji zanieczyszczeG powodujących 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji 
w powietrzu oraz warto[ci odniesienia okre[lonych 
w przepisach odrębnych poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuE prawny;

3) nakaz stosowania do celów grzewczych i tech-
nologicznych paliw charakteryzacjach się niskimi 
wskapnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa pEynne, 
gazowe, staEe np. drewno, biomasa, itp., i urządzeG 
do ich spalania charakteryzujących się wysokim 
stopniem sprawno[ci;

4) nakaz zagospodarowania mas ziemnych po-
chodzących z wykopów na terenie wEasnej dziaEki 
lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie 
sEurby gminne;

5) nakaz ochrony istniejących drzew poprzez:
a) pielęgnację,
b) zakaz wycinki, poza niezbędnymi, zgodnie z 

przepisami odrębnymi.

§6. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia zasad ochrony dziedzictwa Kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury odrębnych.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się 
wprowadzenie nasadzeG drzew i krzewów oraz zie-
leni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzch-
niach terenów dróg, z zachowaniem przepisów od-
rębnych.

§8. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: budynki usEugowe o funkcji 
hotelowej lub związanej z rekreacją, budynki usEu-
gowe z czę[cią magazynową lub wystawienniczą 
budynki administracyjno-biurowe, budynki handlo-
we o powierzchni sprzedarowej do 2000 m2;

2) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 
powierzchni dziaEki, z zastrzereniem pkt 4;

3) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 
50% powierzchni dziaEki, z zastrzereniem pkt 4;

4) dla dziaEki o nr ewidencyjnym 1/51 powierzch-
nię zabudowy nie większą nir 65% powierzchni 
dziaEki oraz powierzchnię biologicznie czynną co 
najmniej 30% powierzchni dziaEki;

5) wysoko[ć budynków nie większa nir 10 m do 
najwyrszego punktu dachu;

1) dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
2) dachy dowolne, przy dachach sko[nych nachy-

lenie poEaci dachowych do 45°;
3) przy dachach sko[nych zastosowanie dachów-

ki lub materiaEu dachówkopodobnego;

4) wyznaczenie miejsc postojowych na terenie 
nieruchomo[ci dla samochodów osobowych, w ilo-
[ci nie mniejszej nir:

a) 3 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych,
b) 3 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 

[wiadczących usEugi gastronomiczne,
c) 3 stanowisk na karde 10 Eórek hotelowych,
d) 2 stanowiska na karde rozpoczęte 50 m2 po-

wierzchni urytkowej budynków handlowych,
e) 1 stanowiska na karde rozpoczęte 50 m2 po-

wierzchni urytkowej innych obiektów;
9) dla obiektów hotelowych zapewnienie dojazdu 

dla autobusów oraz zapewnienie minimum 1 miej-
sca postojowego dla autobusów na karde 80 Eórek 
hotelowych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie pod usEugi związane z wysta-
wiennictwem oraz handlem;

2) zakaz lokalizacji zabudowy usEugowej, dla któ-
rej przepisy odrębne okre[lają dopuszczalne pozio-
my haEasu w [rodowisku;

3) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem wiat;
4) maksymalną wysoko[ć wiat - 4 m;
5) powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 

30% powierzchni dziaEki;
6) zapewnienie w granicach dziaEki miejsc postojo-

wych dla samochodów osobowych i cięrarowych w 
liczbie dostosowanej do rodzaju prowadzonej dzia-
Ealno[ci, jednak nie mniej nir 2 miejsca na karde 
100 m2 powierzchni handlowej.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL 
oraz 3ZL ustala się następujące parametry i wskap-
niki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy;
2) nakaz uzupeEnienia i utrzymania obecnej le[nej 

funkcji terenu.
4. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI oraz 

2ZI ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy;
2) ochrona istniejących zadrzewieG i wprowadza-

nie nowych o wielopiętrowej strukturze nasadzeG.
5. Dla terenu oznaczonego symbolem E ustala się 

następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację stacji transformatorowej;
2) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 

na terenie niezabudowanym.

§9. Nie okre[la się terenów wymagających okre-
[lenia granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, na pod-
stawie przepisów odrębnych.

§10. 1. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
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mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dziaEki bu-

dowlanej:
1) na terenie 1U - 3000 m2;
2) na terenie 2U - 1000 m2.
3. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w ust. 2 nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod: drogi wewnętrzne, obiekty infrastruk-
tury technicznej oraz w celu regulacji granic miedzy 
sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) zakaz wykonywania inwestycji mogących po-
gorszyć istniejące stosunki wodne na dziaEkach są-
siednich;

2) w przypadku kolizji sytuowanych obiektów z 
urządzeniami drenarskimi, nakaz ich przebudowy na 
warunkach i w uzgodnieniu z ich zarządcą;

3) ograniczenie wysoko[ci zabudowy do 12 m od 
poziomu posadowienia wiery radaru AVIA C w Wy-
sogotowie., tj. od poziomu terenu na rzędnej 101 
m n.p.m.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) w zakresie systemów komunikacji:
a) teren drogi publicznej, klasy zbiorczej KD-Z, o 

szeroko[ci zgodnie z rysunkiem planu, minimalnie 
23,0 m,

b) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej KD-D, 
o szeroko[ci zgodnie z rysunkiem planu,

c) teren drogi wewnętrznej KDW, o szeroko[ci 
zgodnie z rysunkiem planu, minimalnie 10,0 m,

d) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na te-
renach komunikacji,

e) dopuszczenie realizacji nowych sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogo-
wych,

f) obsEugę komunikacyjną:
- terenu 1U z drogi wewnętrznej KDW,
- terenu 2U z drogi publicznej KD-Z;
2) nakaz prowadzenia sieci infrastruktury tech-

nicznej jako sieci podziemnej z zachowaniem odle-
gEo[ci pomiędzy przewodami zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) nakaz prowadzenia nowych sieci infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczających terenów 
publicznych;

4) dopuszczenie zachowania i zmiany przebiegu 
istniejących sieci infrastruktury technicznej pomię-
dzy liniami rozgraniczającymi dróg a liniami zabudo-
wy w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;

5) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-
ciągowej, na warunkach okre[lonych przez gestora 
sieci;

6) nakaz wyposarenia sieci wodociągowej w nie-
zbędne elementy ochrony przeciwporarowej, zgod-

nie z przepisami odrębnymi;
7) odprowadzanie [cieków komunalnych do sieci 

kanalizacji sanitarnej;
8) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych:
a) z poEaci dachowych zabudowy usEugowej bez-

po[rednio do gruntu,
b) z powierzchni utwardzonych dróg poprzez urzą-

dzenia podczyszczające do gruntu, rowów meliora-
cyjnych lub sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) zakaz stosowania paliw węglowych,
b) nakaz stosowania takich paliw i urządzeG do 

ich spalania, które odpowiadają wymogą ochrony 
[rodowiska zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej 
oraz odnawialnych pródeE energii;

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie 
budowy i rozbudowy sieci gazowej, na warunkach 
okre[lonych przez gestora sieci; -

11) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej 
i projektowanej sieci na zasadzie przyEączy do bu-
dynków;

12) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych; 

13) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych nasEupowych i wbudowanych w obiekty bu-
dowlane oraz wyznaczonych na rysunku planu; 

14) obowiązek gromadzenia segregowanych od-
padów w pojemnikach na posesji i zagospodarowa-
nie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrębnymi.

§13. Nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów.

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysoko[ci 30%.

§15. Dla terenów gruntów le[nych o powierzchni 
0,27 ha uzyskano zgodę MarszaEka Województwa 
Wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów 
le[nych na cele niele[ne.

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

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

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy

(-) Jacek Latos
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr LXVII/663/2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 23 marca 2010 r. 
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla terenu w Przezmierowie,  
w rejonie ul. Wyścigowej i Rzemieślniczej 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje: 
 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy w sprawie 
rozpatrzenia uwag L. 

P- 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, i 
adres zgłaszającego 

uwagi 
Treść uwagi 

Uwaga 
uwzglę-
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Uwagi 

Michał Sierpiński 
Kancelaria 
Adwokacka 

1. 26.02.2010 
1 

 

1. Zmiana przeznaczenia 
nieruchomości położonej w 
Przezmierowie przy ul. 
Rzemieślniczej i Wyścigowej, 
działka 1/54 oznaczonej w 
projekcie planu 
zagospodarowania 
przestrzennego jako las 2ZL i 
przekształcenie terenu 
przeznaczonego pod zalesienie 
na teren zabudowy usługowej. 
Wnioskodawca uzyskał decyzję 
SKO z dnia 22 lutego 2010 r. 
ustalającą warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na 
budowie budynku handlowo- 
wystawienniczo-magazynowego 
na działce 1/54. 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne 
w drodze uchwały ustaliła 
stawkę opłaty targowej od 
podmiotów dokonujących 
sprzedaży na targowisku. 
Decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 30 
czerwca 2004r wydana została 
zgoda na zmianę przeznaczenia 
gruntu leśnego położonego w 
Przezmierowie, działka 1/54, 
1/55, 1/56 na użytek rolny. 
2. Nieuzasadnione jest 
ograniczenie zabudowy poprzez 
enumeratywne wskazanie 
przeznaczenia potencjalnych 
budynków, jak również 
ograniczenie powierzchni 
sprzedażowej budynków 
handlowych do 2000 m2; 
3. Nieuzasadnione jest 
ograniczenie powierzchni 
zabudowy do maksymalnie 30% 
powierzchni dziatki oraz 
ustalenie powierzchni 
biologicznie czynnej na co 
najmniej 50% powierzchni 
działki. Wnioskodawcy planują 
zabudowanie 65% powierzchni 
działki 1/53 co znajduje 
potwierdzenie w decyzji Wójta 
Gminy WZPGN. 7624-37/09 z 
dnia 17 grudnia 2009 r. o 

 1.TAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TAK 
 
 
 
 
 
 
 
3. TAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Decyzja SKO nie jest prawomocna. 
Wójt Gminy przygotowuje skargę na 
decyzję SKO do WSA. Organ 
podatkowy ustalając opłatę targową nie 
jest uprawniony do badania legalności 
targowiska. 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo szczególne 
warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy. 
3. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach określa 
uwarunkownia środowiskowe realizacji 
przedsięwzięcia a nie ustala warunków 
zabudowy - nie jest zgodą na realizację 
przedsięwzięcia. 
Wnioskodawca nie uzyskał decyzji 
Wójta Gminy o warunkach zabudowy 
zezwalającej na zabudowanie 65% 
powierzchni działki 1/53. 
4. §103 pkt 1 treści studium określa 
maksymalną wysokość budynków. 
Określenie w miejscowym palnie 
zagospodarowania przestrzennego 
niższej maksymalnej wysokości niż 
określona w studium nie może być 
traktowane jako niezgodność ze studium 
a jedynie uściślenie jego zapisów. 
5. Inwestycje celu publicznego o 
których mowa w §5 projektu planu to 
inwestycje służące zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb ludności. Są to 
inwestycje głównie z zakresu 
infrastruktury technicznej. 
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środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
4. Przyjęcie wartości 10 m jako 
maksymalnej wysokości 
budynków jest sprzeczne z §103 
pkt 1 treści studium, zgodnie z 
których maksymalna wysokość 
budynków nie może przekraczać 
na terenie centrum wsi 
Przeżmierowo 12 m. 
5. §5 pkt 1 projektu planu 
zakazując lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na 
środowisko z wyjątkiem 
przedsięwzięć celu publicznego 
opiera się na nieuzasadnionej 
nierówności w traktowaniu 
obywateli. 

  
 
4. TAK 
 
 
 
 
 
 
 
5. TAK 

1. Decyzja SKO nie jest prawomocna. 
Wójt Gminy przygotowuje skargę na 
decyzję SKO do WSA. Organ 
podatkowy ustalając opłatę targową nie 
jest uprawniony do badania legalności 
targowiska. 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo szczególne 
warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy. 
3. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach określa 
uwarunkownia środowiskowe realizacji 
przedsięwzięcia a nie ustala warunków 
zabudowy - nie jest zgodą na realizację 
przedsięwzięcia. 
Wnioskodawca nie uzyskał decyzji 
Wójta Gminy o warunkach zabudowy 
zezwalającej na zabudowanie 65% 
powierzchni działki 1/53. 
4. §103 pkt 1 treści studium określa 
maksymalną wysokość budynków. 
Określenie w miejscowym palnie 
zagospodarowania przestrzennego 
niższej maksymalnej wysokości niż 
określona w studium nie może być 
traktowane jako niezgodność ze studium 
a jedynie uściślenie jego zapisów. 
5. Inwestycje celu publicznego o 
których mowa w §5 projektu planu to 
inwestycje służące zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb ludności. Są to 
inwestycje głównie z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

 
Zał cznik Nr 3 
do Uchwały Nr LXVII/663/2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 23 marca 2010 r. 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przeźmierowie. w rejonie ul. Wy cigowej i 
Rzemieślniczej 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80  poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga  co następuje: 
Do kosztów obci ających budżet Gminy należeć będą koszty budowy sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych KD-D i  
 
 
2433 
UCHWAŁA Nr XLI/206/2010 RADY GMINY PERZÓW 
z dnia 30 marca 2010 r.  
 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Perzów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co 
następuje: 
 
Rozdział I 
Przepisy ogólne 
 

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:

Do kosztów obciąrających budret Gminy nalereć 
będą koszty budowy sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających dróg publicznych KD-D 
i KD-Z. 

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LXVII/663/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w Przepmierowie
w rejonie ul. Wy[cigowej i Rzemie[lniczej


