
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/403/2012 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 17 lipca 2012 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej  

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Tarnowo Podgórne, uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 

r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej, zwany 

dalej „planem”.  

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 10ha, którego granice określa rysunek planu.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, zatytułowany: Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej, opracowany w skali 1:1000;  

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 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.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od 

linii rozgraniczającej terenu, w jakiej mogą być sytuowane ściany budynków;  

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej 

mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu, przy czym na tej linii powinno się znajdować 

nie mniej niż 60% długości ściany frontowej budynku;  

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi 

nie więcej niż 30%;  

5) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych  

i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;  
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6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków 

zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian 

budynku na powierzchnię terenu;  

7) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

8) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się 

z urządzeń elektro – przesyłowych, konstrukcji wsporczej i zestawów anten;  

9) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności;  

10) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej.  

§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN , 2MN , 3MN , 4MN , 5MN , 6MN , 7MN i 8MN ;  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN/U i 2MN/U ;  

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U ;  

4) teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/US ;  

5) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R ;  

6) tereny komunikacji:  

a) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW , 2KDW , 3KDW , 4KDW 

, 5KDW , 6KDW , 7KDW , 8KDW i KDWxs ,  

b) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KDWpp ;  

7) teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E .  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów zgodnie z ustaleniami planu;  

2) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń, związanych z:  

a) bezpieczeństwem ruchu i funkcjonowaniem układu drogowego,  

b) prowadzeniem gospodarki rolnej,  

c) zabudową zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;  

4) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych 

ustaleniami planu;  

5) zakaz lokalizacji reklam, z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ;  

6) nakaz sytuowania zabudowy w następujący sposób:  

a) budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno – usługowe zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 

liniami zabudowy - obowiązującymi bądź nieprzekraczalnymi,  

b) garaże i budynki gospodarcze, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, 

z dopuszczeniem wycofania względem obowiązującej linii zabudowy,  

c) dopuszczenie przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy nieprzekraczalnych lub obowiązujących 

przez takie elementy budynku jak gzymsy, balkony, tarasy, schody, wykusze i ganki, jednak nie więcej 

niż o 1,5 m, z wyłączeniem działek zlokalizowanych na terenach 1MN , 2MN , 3MN i 5MN wzdłuż 

drogi 3KDW , gdzie zakazuje się przekraczania wyznaczonych linii zabudowy.  
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§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych planem;  

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

z zastrzeżeniem pkt 3;  

3) zakaz stosowania w nowych budynkach pieców, trzonów kuchennych i kotłów na paliwo stałe, z wyjątkiem 

paliw odnawialnych z biomasy;  

4) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach, poprzez nawierzchnie 

przepuszczalne, zbiorniki retencyjne lub urządzenia do powierzchniowego odwodnienia, z wyjątkiem 

terenów dróg, gdzie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 

deszczowej; zakazuje się zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich;  

5) nakaz odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej;  

6) nakaz zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej;  

7) zakaz emisji zanieczyszczeń ponad poziom określony przepisami odrębnymi;  

8) nakaz ochrony przed polami elektromagnetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

9) nakaz gromadzenia, segregacji oraz zagospodarowania odpadów na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych;  

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów, a spełniających standardy jakości 

gleby lub ziemi poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej zabudowie, 

z dopuszczeniem usuwania ich także poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

11) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 

gleby lub ziemi albo niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania;  

12) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich 

niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów;  

13) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku i w budynkach:  

a) nakaz uzyskania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:  

- dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

- dla terenów MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  

b) zobowiązanie zastosowania na koszt inwestora zabezpieczeń zapewniających określone przepisami 

odrębnymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, na obszarze objętym negatywnym 

oddziaływaniem drogi krajowej nr 92, wskazanym na rysunku planu,  

c) nakaz stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w projektowanych budynkach w celu 

zapewnienia wymaganego przepisami dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się:  

1) ochronę wskazanego na rysunku planu obiektu zabytkowego poprzez:  

a) zachowanie kształtu i nachylenia połaci dachowych,  

b) zachowanie detali architektonicznych,  

c) zachowanie otworów okiennych i drzwiowych;  

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy wskazanego na rysunku planu obiektu zabytkowego 

z uwzględnieniem pkt 1;  

3) nakaz przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych jeżeli wymagają tego 

przepisy odrębne.  
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§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:  

1) nakaz zagospodarowania wszystkich nieutwardzonych powierzchni zielenią urządzoną, krzewami lub 

drzewami jeśli pozwoli na to rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury technicznej;  

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, tablic informacyjnych w sposób nie ograniczający 

ruchu pieszych i pojazdów;  

3) spójne zagospodarowanie poszczególnych elementów pasów drogowych w zakresie: nawierzchni, 

obiektów małej architektury, oświetlenia;  

4) zakaz lokalizacji:  

a) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu,  

b) budynków,  

c) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe na 

przystankach komunikacji zbiorowej.  

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości  

w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.  

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych ustala się:  

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R zakaz innego niż rolniczy sposobu użytkowania 

gruntów rolnych – klasy IIIb, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN/U ochronę obiektu zabytkowego zgodnie 

z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi.  

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

ustala się:  

1) zakaz lokalizacji budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

ZP/US , R , 1KDW , 2KDW , 3KDW , 4KDW , 5KDW , 6KDW , 7KDW , 8KDW , KDWxs i KDWpp ;  

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, przebiegu elektroenergetycznej linii 

napowietrznej WN-110 kV wraz z jej obszarem oddziaływania;  

3) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:  

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni 

i chodników, w granicy obszaru objętego planem oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;  

2) na terenach dróg, dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu 

komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;  

4) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów inżynierskich;  

5) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie definiowanym 

ustaleniami planu;  

6) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;  

7) lokalizację dróg wewnętrznych, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1KDW , 2KDW , 3KDW , 4KDW , 5KDW , 6KDW , 7KDW , 8KDW i KDWxs ;  

8) lokalizację parkingu, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDWpp ;  

9) na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:  

a) 2 stanowiska postojowe na jeden lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,  
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b) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych, w tym 

6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,  

c) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych,  

d) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 stanowiska 

postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,  

e) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż 

wymienione w lit. b-d, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;  

10) na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, 

w łącznej ilości nie mniejszej niż:  

a) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m
2 
powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,  

b) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,  

c) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m
2 
powierzchni użytkowej biur  

i urzędów,  

d) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m
2 

powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych 

niż wymienione w lit. a-c;  

11) dla usług nakazuje się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk do przeładunku towarów 

zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi, wymienionymi w pkt 9 i 10.  

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:  

a) infrastruktury technicznej, w tym sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej 

i telekomunikacyjnej,  

b) systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;  

2) powiązanie sieci z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie  

z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszczenie zachowania i modernizacji elektroenergetycznej linii napowietrznej  

WN-110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.  

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów nie podejmuje się ustaleń.  

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN , 2MN , 3MN , 4MN , 5MN , 6MN , 7MN i 8MN ustala się:  

1) lokalizację na działce budowlanej jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku 

garażowego albo gospodarczego;  

2) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego albo gospodarczego jako wolno stojącego lub na granicy 

działki budowlanej wyłącznie jako zblokowanego z budynkiem garażowym albo gospodarczym na 

sąsiedniej działce;  

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń budowlanych z zastrzeżeniem § 12 pkt 4, dojść, dojazdów, obiektów 

małej architektury i sieci infrastruktury technicznej;  

4) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6MN ;  

5) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,  
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b) powierzchnię zabudowy budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż  

50 m
2
,  

c) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%,  

d) wysokość budynku mieszkalnego nie większą niż 9 m,  

e) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego w przypadku zastosowania dachu płaskiego nie 

większą niż 3,5 m w przypadku zastosowania dachu stromego 5 m,  

f) dla budynków mieszkalnych dachy z uwzględnieniem następujących zasad:  

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 25
o
do 45

o
,  

- płaskie w przypadku rozbudowy istniejących budynków przekrytych przed rozbudową dachem 

płaskim,  

g) dla budynku garażowego lub gospodarczego dachy dowolne,  

h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń do wysokości 1,5 m, przy czym powyżej 0,5 m należy stosować 

wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

i) podział na nowe działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 600 m
2
, przy zachowaniu szerokości 

frontu działki nie mniejszej niż 17 m, z wyłączeniem działek narożnych,  

j) zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w lit. i nie dotyczą wydzielenia działek pod 

obiekty infrastruktury technicznej na terenach i w celu regulacji granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami;  

6) dopuszczenie umieszczania szyldów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 1 m
2 

na jednej działce, 

wyłącznie na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniach;  

7) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach działki, zgodnie z § 11 pkt 9  

lit. a, z dopuszczeniem bilansowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wspólnie 

z terenami 3KDW i KDWpp ;  

8) dostęp dla samochodów do przyległych terenów dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1MN/U , ustala się:  

1) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku usługowo – mieszkalnego albo usługowego oraz 

jednego budynku garażowego albo gospodarczego;  

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń budowlanych z zastrzeżeniem § 12 pkt 4, dojść, dojazdów, obiektów 

małej architektury i sieci infrastruktury technicznej;  

3) ograniczenie powierzchni sprzedaży wraz z powierzchnią wystawienniczą do nie więcej niż 300 m
2
;  

4) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%,  

b) powierzchnię zabudowy budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż 50 m
2
,  

c) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%,  

d) wysokość budynku usługowo – mieszkalnego albo usługowego nie większą niż 10,0 m,  

e) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego w przypadku zastosowania dachu płaskiego nie 

większą niż 3,5 m w przypadku zastosowania dachu stromego 5,0 m,  

f) dla budynku usługowo – mieszkalnego albo usługowego dachy o kącie nachylenia połaci od 25
o
do 45

o
,  

g) dla budynku garażowego lub gospodarczego dachy dowolne,  

h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń do wysokości 1,5 m, przy czym powyżej 0,5 m należy stosować 

wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  
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i) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
;  

5) dopuszczenie umieszczania szyldów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 3 m
2 

na jednej działce, 

wyłącznie na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru;  

6) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach działki, zgodnie z § 11 pkt 9, 10 i 11;  

7) dostęp dla samochodów do przyległego terenu drogi wewnętrznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2MN/U , ustala się:  

1) lokalizację na działce budowlanej budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno – usługowych, 

przy czym na jednej działce budowlanej mogą być zlokalizowane nie więcej niż dwa budynki;  

2) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego albo gospodarczego z uwzględnieniem pkt 1;  

3) lokalizację budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno – usługowych wyłącznie jako wolno 

stojących;  

4) nakaz zachowania i ochrony wskazanego na rysunku obiektu zabytkowego, zgodnie z ustaleniami § 6 oraz 

przepisami odrębnymi;  

5) dopuszczenie lokalizacji urządzeń budowlanych z zastrzeżeniem § 12 pkt 4, dojść, dojazdów, obiektów 

małej architektury i sieci infrastruktury technicznej;  

6) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%,  

b) powierzchnię zabudowy budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż 50 m
2
,  

c) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%,  

d) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno –usługowych nie większą niż 10,0 m,  

e) wysokość budynku garażowego lub gospodarczego w przypadku zastosowania dachu płaskiego nie 

większą niż 3,5 m w przypadku zastosowania dachu stromego 5,0 m,  

f) dachy dla budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno – usługowych o kącie nachylenia połaci 

od 25
o 
do 45

o 
z uwzględnieniem § 6 pkt 1 lit. a,  

g) dachy dowolne dla budynku garażowego lub gospodarczego,  

h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń do wysokości 1,5 m, przy czym powyżej 0,5 m należy stosować 

wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

i) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
,  

j) zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w lit. i nie dotyczą wydzielenia działek pod 

obiekty infrastruktury technicznej na terenach i w celu regulacji granic między sąsiadującymi 

nieruchomościami;  

7) dopuszczenie umieszczania szyldów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 3 m
2 

na jednej działce, 

wyłącznie na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru;  

8) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach działki, zgodnie z § 11 pkt 9, 10 i 11;  

9) dostęp dla samochodów do przyległej drogi wewnętrznej oraz dróg publicznych poza granicami planu, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym zakazuje się tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi 

krajowej nr 92 poza granicami planu.  

§ 16. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U , ustala się:  

1) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku usługowego albo usługowo - magazynowego;  

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń budowlanych z zastrzeżeniem § 12 pkt 4, dojść, dojazdów, obiektów 

małej architektury i sieci infrastruktury technicznej;  
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3) lokalizację na terenie 1U zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m w formie drzew 

i krzewów, w miejscu wskazanym na rysunku planu;  

4) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 50%,  

b) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%,  

c) wysokość budynku usługowego albo usługowo – magazynowego nie większą niż 12,0 m,  

d) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci od 10
o
do 25

o
;  

e) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń do wysokości 1,8 m, przy czym powyżej 0,5 m należy stosować 

wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

f) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż:  

- 2300 m
2
na terenie 1U ,  

- 1700 m
2
na terenie 2U ;  

5) dopuszczenie umieszczania szyldów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 3 m
2 

na jednej działce, 

wyłącznie na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru;  

6) dopuszczenie lokalizacji reklam, o maksymalnej łącznej powierzchni nie przekraczającej 5 m
2 

na jednej 

działce budowlanej, jako wolno stojących lub na elewacji budynku;  

7) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych w granicach działki, zgodnie z § 11 pkt 9, lit. b-e oraz pkt 10 i 11;  

8) dostęp dla samochodów do przyległych terenów dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

przy czym zakazuje się tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej nr 92 poza granicami planu.  

§ 17. Dla terenu zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZP/US , ustala się:  

1) nakaz zagospodarowania terenów zielenią i lokalizację zadrzewień zgodnie z rysunkiem planu;  

2) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw, boisk sportowych i placów służących rekreacji;  

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, dojść, dojazdów, sieci infrastruktury technicznej;  

4) zakaz lokalizacji parkingów i stanowisk postojowych;  

5) w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż – 70% powierzchni terenu, przy czym co najmniej:  

- 30% tej powierzchni musi stanowić zieleń wysoka,  

- 50% łącznej ilości nasadzeń na działce muszą stanowić gatunki zimozielone,  

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń boisk sportowych, placów zabaw i placów służących 

rekreacji, o wysokości dostosowanej do sposobu zagospodarowania, przy czym powyżej 0,5 m należy 

stosować wyłącznie ogrodzenia ażurowe,  

c) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 950 m
2
;  

d) dostęp dla samochodów do przyległej drogi wewnętrznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 18. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na rysunku planu symbolem R , ustala się:  

1) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze oraz użytki zielone;  

2) dopuszczenie wprowadzania zieleni śródpolnej szczególnie wzdłuż ul. Poznańskiej oraz cieku Kanału 

Swadzimskiego zlokalizowanych poza granicami planu;  

3) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych oraz sieci infrastruktury technicznej;  
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4) dostęp dla samochodów do przyległej drogi publicznej – poza granicami planu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, przy czym zakazuje się tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej nr 92 poza 

granicami planu.  

§ 19. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW , 2KDW 

, 3KDW , 4KDW , 5KDW , 6KDW , 7KDW , 8KDW i KDWpp ,ustala się:  

1) dla terenu drogi wewnętrznej 1KDW :  

a) lokalizację jezdni i chodników,  

b) lokalizację zadrzewień, zgodnie z rysunkiem planu,  

c) dopuszczenie lokalizacji zatoki autobusowej,  

d) dopuszczenie lokalizacji wiaty przystankowej w strefie lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej;  

2) dla terenu drogi wewnętrznej 2KDW lokalizację jezdni i chodników;  

3) dla terenu drogi wewnętrznej 3KDW :  

a) lokalizację dwóch jezdni z pasem dzielącym, z uwzględnieniem lit. b i c,  

b) lokalizację zieleni niskiej w pasie dzielącym,  

c) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych w pasie dzielącym,  

d) lokalizację obustronnych chodników;  

4) dla terenu drogi wewnętrznej 4KDW lokalizację jezdni, zakończonej placem do zawracania samochodów, 

oraz obustronnych chodników;  

5) dla terenów dróg wewnętrznych 5KDW , 6KDW i 7KDW :  

a) lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika z uwzględnieniem lit. b,  

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni;  

6) dla terenu drogi wewnętrznej 8KDW :  

a) lokalizację jezdni, zakończonej placem do zawracania samochodów oraz jednostronnego chodnika, 

z uwzględnieniem lit. b,  

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni;  

7) dla terenu drogi wewnętrznej KDWxs :  

a) lokalizację drogi dla pieszych i drogi rowerowej, z uwzględnieniem lit. b,  

b) dopuszczenie lokalizacji drogi pieszo – rowerowej;  

8) dla terenu parkingu KDWpp :  

a) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów,  

b) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych części terenu i nie mniej niż 20% powierzchni terenu,  

c) lokalizację przejazdu na teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej – wyłącznie dla pojazdów 

obsługi technicznej.  

§ 20. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem E ,ustala się:  

1) lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej;  

2) dostęp dla samochodów – wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej, do przyległej drogi wewnętrznej 

poprzez teren parkingu KDWpp , zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 21. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.  

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.  
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§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy  

(-) mgr Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIII/403/2012 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 17 lipca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIII/403/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 17 lipca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ulicy Jeżynowej  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647), Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 29 marca 2012r. przez Pana Jacka Kowalaka.  

Treść uwagi: Proszę o ujęcie w planie zagospodarowania takich parametrów dla drogi dojazdowej na 

działce 184/3 aby:  

1) rzędne ustalone dla powierzchni drogi uwzględniały rzędne działki 185/3, która jest częścią drogi 

dojazdowej oraz działek sąsiadujących 185/2 i 185/4,  

2) droga umożliwiała swobodny, bez przeszkód, wjazd na działki 185/2 oraz 185/4, a jej ukształtowanie nie 

powodowało zalewania wymienionych działek przez wody opadowe.  

Uzasadnienie: W projekcie planu ustalono nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 

na terenach, poprzez nawierzchnie przepuszczalne, zbiorniki retencyjne lub urządzenia do 

powierzchniowego odwodnienia, z wyjątkiem terenów dróg, gdzie dopuszcza się odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; zakazuje się zmiany kierunku odpływu wody 

opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  

Ustalanie rzędnych dróg wewnętrznych następuje na etapie projektu drogowego, nie ustaleń mpzp.  

§ 2. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 30 marca 2012r. przez Pana Tomasza Kudlę.  

Treść uwagi: Wnoszę o przywrócenie zapisów, jakie zawarte były w uchwale procedowanej do momentu 

pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu tj.:  

1) Dopuszczenie lokalizacji zabudowy bliźniaczej;  

2) Dopuszczenie podziału na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż:  

- 350m
2 
dla działek zabudowę mieszkaniową bliźniaczą;  

3) Wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10m.  

Uzasadnienie: Projekt planu dopuszcza lokalizację wyłącznie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na działce o min pow. 600m
2 

i wysokści zabudwy 9,0m do kalenicy dachu. Są to 

parametry odpowiadające zabudowie zlokalizowanej w sąsiedztwie.  

§ 3. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Pana Jacka Kowalaka.  

Treść uwagi: Wnoszę o określenie wielkości działek budowlanych na nie mniejszą niż 800m
2
. Taki zapis 

będzie zgodny z wielkościami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, które określa wielkość działek w zabudowie wolnostojącej na 

terenach M2 800 do 1000m
2
.  

Zwracam ponadto uwagę, że prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do wymienionego 

planu wprowadza (moim zdaniem) Radę Gminy w błąd. Pomimo zapisu „omawiany obszar położony jest 

w niedalekiej odległości od Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Teren OChK obejmuje 

tereny wyróżniające się krajobrazowo, o cennych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-

dydaktycznych położonych w rynnie Jeziora Lusowskiego i dolinie Samy (…). Uwzględniając atrakcyjność 

terenu OChK, jego walory przyrodnicze i krajobrazowe należy stwierdzić, że tak położone tereny zabudowy 

mieszkaniowej są bardzo atrakcyjne. Jednak stają się one w pewnym sensie zagrożeniem dla zasobów 

przyrodniczych, poprzez potencjalnie nadmierną antropopresję. W planach opracowywanych dla obszaru 

winny być, więc uwzględnione powiązania funkcjjonalno-przestrzenne tych dwóch struktur, oraz określone 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 4148



takie formy, które ograniczą antropopresję”. Ani razu nie wymienia się powierzchni działek. A przecież 

wielkość działek ma zasadniczy wpływ na antropopresję. Prognoza winna się do tego odnieść.  

Uzasadnienie: Zgodnie z Art. 114 Kierunków Studium zaleca się określenie w miejscowych planach 

minimalnych wielkości działek budowlanych wg orientacyjnych wielkości: na terenach M2 – w zabudowie 

wolnostojącej 800 do 1000m
2
, w zabudowie bliźniaczej – 500 do 800m

2
, w zabudowie szeregowej – nie 

mniej niż 350m
2
. Dopuszcza się inne, określone w miejscowych planach, wielkości działek, w zależności od 

lokalnych uwarunkowań i możliwości.  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest najbardziej ekstensywna formą zabudowy, a minimalna 

wielkość działek na terenie osiedla 600m
2 

lub 800m
2 

nie będzie miała istotnego wpływu na obszar 

chronionego krajobrazu, zlokalizowany w odległości ok. 1,8km od granicy planu.  
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Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr XXXIII/403/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 17 lipca 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w Sadach, w rejonie ulicy Jeżynowej z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647), Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:  

1) dróg gminnych (ul. Jeżynowa, Jagodowa) oraz organizacji ruchu drogowego;  

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:  

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o 

ochronie środowiska;  

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą 

w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625 ze zm.);  

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub 

służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.  

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:  

1) wydatki z budżetu gminy;  

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  

a) dotacji unijnych,  

b) dotacji samorządu województwa,  

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  

d) innych środków zewnętrznych;  

3) udział inwestorów a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze 

cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”.  
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