
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/332/2012 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Lusówku – Rozalinie – dla działki nr 426.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Lusówku – Rozalinie – dla działki nr 426, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu że nie 

narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo 

Podgórne” (Uchwała Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r.).  

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu. Plan obejmuje obszar o pow. 0,45 ha.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 

i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Lusówku – Rozalinie – dla działki nr 426;  

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.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii 

rozgraniczającej w jakiej dopuszcza się sytuowanie budynków;  

2) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej 

niż 60% powierzchni ogrodzenia;  

3) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na 

zasadach takich, jakie obowiązują w strefie zamieszkania;  

4) 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;  

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

miejsc wykonywania działalności;  
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6) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, tablicę informacji 

turystycznej i przyrodniczej lub tablicę z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;  

7) urządzeniu reklamowym – 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.  

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN,  

2) tereny komunikacji dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW  

3) teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem IT.  

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

1) ustala się zakaz lokalizacji:  

a) tymczasowych obiektów budowlanych,  

b) budynków na terenach komunikacji,  

c) urządzeń reklamowych,  

d) ogrodzeń pełnych, betonowych oraz żelbetowych,  

e) ogrodzeń na terenach komunikacji, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego;  

2) dopuszcza się lokalizację:  

a) sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem nowych sieci napowietrznych,  

b) szyldów o powierzchni nie większej niż 1 m
2 

na budynkach, w miejscach nie przesłaniających 

elementów i detali architektonicznych,  

c) tablic informacyjnych,  

d) ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,5 m, 

z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d i e,  

e) obiektów małej architektury.  

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) ustala się:  

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych,  

b) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas prac budowlanych, w obrębie terenu lub 

usuwanie ich, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

c) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

d) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,  

e) w zakresie wód opadowych i roztopowych:  

- na terenach MN zagospodarowanie w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem odprowadzenia 

ich do sieci kanalizacji deszczowej,  

- na terenach komunikacji i terenie IT odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, lub zagospodarowanie 

ich w granicach terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

f) w przypadku nawierzchni utwardzonych na terenach komunikacji nakaz stosowania urządzeń 

podczyszczających wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do zbiorników retencyjnych 

lub innych cieków i rowów;  

2) ustala się zakaz:  
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a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej,  

b) lokalizacji bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków,  

c) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,  

d) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;  

3) dopuszcza się:  

a) nasadzenia drzew,  

b) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem 

pkt 2 lit. d.  

2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, ustala 

się nakaz uzyskania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla terenów MN jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

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

podejmuje się ustaleń.  

§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.  

§ 8. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na terenach 

oznaczonych symbolami 1MN, 2MN:  

1) ustala się:  

a) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku 

planu, z dopuszczeniem: wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, 

tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne, na głębokość nie większą niż 1,5 

m,  

b) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, 

z uwzględnieniem pkt 2,  

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej,  

d) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% działki budowlanej,  

e) intensywność zabudowy dla działki budowlanej od 0,3 do 0,7 ,  

f) wysokość budynku mieszkalnego nie większą niż 9 m i nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,  

g) wysokość budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego oraz garażu dobudowanego lub wolno 

stojącego nie większą niż 5,5 m,  

h) dachy:  

- dla budynków mieszkalnych strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 30
o
do 

45
o
,  

- dla garaży i budynków gospodarczych płaskie albo strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci 

dachowych od 30
o
do 45

o
,  

i) przekrycia dachów stromych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,  

j) dla elewacji budynku zakaz stosowania materiałów z blachy lub z PCV,  

k) w przypadku lokalizacji dobudowanego lub wolno stojącego budynku gospodarczego, gospodarczo-

garażowego lub garażu, ich wycofanie w stosunku do budynku mieszkalnego o co najmniej 2,0 m,  

l) w przypadku lokalizacji garażu, budynku gospodarczo-garażowego lub gospodarczego wolno stojącego, 

jego powierzchnię nie większą niż 50 m
2
,  

m) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych,  

n) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2,  
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o) dostęp do dróg publicznych, zlokalizowanych poza obszarem planu, poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie 

z przepisami odrębnymi,  

p) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury 

technicznej, nie mniejszą niż 750 m
2
;  

2) dopuszcza się lokalizację:  

a) na działce budowlanej jednego wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażowego lub garażowo-

gospodarczego,  

b) garaży, budynków garażowo-gospodarczych lub budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy 

działki budowlanej,  

c) zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych,  

d) naziemnych stanowisk postojowych, dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 

1 pkt 2 lit. b i c.  

§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

na terenach oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW:  

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;  

2) dla terenu 1KDW ustala się lokalizację jezdni z jednostronnym chodnikiem lokalizowanym po stronie 

zabudowy mieszkaniowej lub pieszo-jezdni;  

3) dla terenu 2KDW ustala się lokalizację pieszo-jezdni;  

4) dopuszcza się lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem IT ustala się :  

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, w powiązaniu z siecią projektowaną na 

pozostałych terenach, w tym poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

2) dopuszcza się lokalizację dojść pieszych.  

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

podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.  

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

1) zakazuje się lokalizacji budynków na terenach komunikacji i infrastruktury technicznej;  

2) przy nasadzeniach drzew i krzewów ustala się uwzględnienie przebiegu sieci infrastruktury technicznej.  

§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  

1) ustala się zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników 

w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;  

2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej, 

ustala się nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie 

mniejszej niż 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku 

drugiego lokalu mieszkalnego i dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu 

użytkowego,  

3) dopuszcza się stosowanie technicznych elementów uspokojenia ruchu.  

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) ustala się:  

a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, 

zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;  
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2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.  

§ 14. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wysokości 30%.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.  

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

(-) mgr Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVII/332/2012 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 27 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXVII/332/2012 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 27 marca 2012 r. 

Zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poźn. zm.) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu 

w terminie od dnia 10.02.2012 r. do 01.03.2012 r.  Uwagi można było składać do dnia 16.03.2012 r.  

W ustawowym terminie wniesiono jedną uwagę do projektu planu.  

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:  

Lp  Data  

wpływu  

uwagi  

Imię i nazwisko,  

i adres  

zgłaszającego 

uwagi  

Treść uwagi  Oznaczenie  

nieruchomości,  

której dotyczy  

uwaga  

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy  

w sprawie  

rozpatrzenia uwag  

Uwagi  

uwaga  

uwzględniona  

uwaga 

nieuwzglę- 

dniona  

1  15.03.  

2011  

Piotr Grocholewski, 

Agnieszka Karkosz-

Grocholewska, 

Karolina Kubiak  

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 

zmiany do projektu mpzp polegającej na 

wprowadzeniu zapisu dopuszczającego 

korzystanie z przydomowych oczyszczalni 

ścieków lub innych podobnych rozwiązań. 

Wniosek uzasadniamy niemożnością 

podłączenia się do komunalnej sieci 

sanitarnej.  

Obszar planu   TAK   
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXVII/332/2012 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 27 marca 2012 r. 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:  

1. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją dróg publicznych, ponieważ obszar w granicach 

przedmiotowego planu przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.  

2. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

3. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z realizacją przez Gminę zadań własnych.  
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