
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/606/2013 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie w rejonie 

ulic: Polnej i Zielnej. 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo 

Podgórne uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie 

w rejonie ulic: Polnej i Zielnej, 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.), zwany dalej „planem”.  

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1  - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1  : 5  000 

i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie w rejonie 

ulic: Polnej i Zielnej;  

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 dalszych przepisach uchwały jest mowa o:  

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

niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;  

2) 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;  

3) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności;  

4) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć elementy Systemu Informacji Gminnej, informacji 

przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń 

technicznych.  
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§ 3. Przedmiotem ustaleń jest:  

1) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R.  

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

1) ochronę walorów krajobrazowych pól uprawnych;  

2) zakaz lokalizacji:  

a) tymczasowych obiektów budowlanych,  

b) reklam i szyldów,  

c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego  

z zakresu łączności publicznej;  

3) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających z:  

a) specyfiki prowadzenia gospodarki rolnej,  

b) funkcjonowania systemu melioracyjnego,  

c) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu drogowego oraz infrastruktury technicznej;  

4) w przypadku lokalizacji ogrodzeń, o których mowa w pkt 3  lit. a-c, ogrodzenia wyłącznie ażurowe, do 

wysokości 1,6 m;  

5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.  

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

1) nakaz utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) nakaz zachowania istniejących drzew i krzewów zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących drzew i krzewów przy lokalizacji 

podziemnych sieci infrastruktury technicznej;  

4) nakaz wprowadzenia zieleni ochronnej w strefie zieleni wskazanej na rysunku planu;  

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu z dopuszczeniem ich odprowadzania 

do systemu melioracyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) dopuszczenie realizacji budowli wodnych i melioracji wodnych dla stabilizacji przepływu wód 

powierzchniowych i poziomu wód gruntowych;  

7) zachowanie urządzeń melioracji jako otwartych;  

8) zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu melioracyjnego;  

9) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;  

10) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, rekultywację terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

11) zakaz grodzenia dostępu do cieków wodnych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej;  

12) zakaz wydobywania kopalin;  

13) zakaz wprowadzania do powietrza substancji ponad wartości określone przepisami odrębnymi.  

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

się nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych 

z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w granicach archeologicznych stref ochrony konserwatorskiej, 

wyznaczonych na rysunku planu. Nakaz uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, przed 

wydaniem pozwolenia na budowę.  

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

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych ustala się zakaz innego niż rolniczy sposób użytkowania.  

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

w tym zakazu zabudowy, ustala się:  
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1) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem §11 pkt 3  i §5 pkt 6;  

2) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, przebiegów urządzeń 

melioracyjnych;  

4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających 

z przebiegu pasa teletransmisyjnego, wyznaczonego na rysunku planu.  

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się dostęp terenów 

do przyległych dróg publicznych, pozostających poza granicami planu.  

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

dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.  

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

1) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze, ogrodnicze, sadownicze oraz użytki zielone;  

2) zachowanie istniejących i lokalizację nowych zadrzewień śródpolnych, o charakterze krajobrazowym 

i wiatrochronnym, w szczególności wzdłuż dróg polnych i rowów melioracyjnych;  

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów i sieci infrastruktury technicznej;  

4) zakaz chowu i hodowli zwierząt futerkowych.  

§ 12. 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%.  

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 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 XLIX/606/2013 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2  

 do Uchwały Nr XLIX/606/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 4  czerwca 2013 r.  

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 

647 z późniejszymi zmianami) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie: od dnia 26.03.2013 r. do dnia 15.04.2013 r. Uwagi 

można było składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29.04.2013 r.;  

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 

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

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko 
i imię 

zgłaszają-

cego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-ści, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy 

w sprawie 

rozpatrzenia uwag Uzasadnienie 

uwaga 

uwęglę- 

dniona 

uwaga 

nieuwzglę- 

dniona 

1.  26.04.  

2013 r. 

(uwaga 

powtórzona 

29.04.  

2013 r.)  

Stefan 

Wielądek  

Poznań  

1. Zrezygnować z powtarzania lub modyfikacji przepisów aktów 

normatywnych wyższych rangą niż uchwała w sprawie planu 

miejscowego, np. §5 pkt. 11 projektu przedmiotowego planu 
miejscowego, który pozostaje powtórzeniem przepisu art. 27 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 147 z późn. 

zm.)  
2. Zrezygnować z nakładania zapisami planu miejscowego nakazu 

uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, 

przed wydaniem pozwolenia na budowę (§6 projektu przedmiotowego 
planu). Ostatnie, jak podkreśla się w orzecznictwie sądów 

administracyjnych stanowi naruszenie przepisu art. 7  Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (…).  
3. Uzupełnić projekt planu miejscowego o obligatoryjne elementy planu 

miejscowego, tj. ustalenia dotyczące: wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych; zasad kształtowania zabudowy 

oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 

miejsc do parkowania i sposobów ich realizacji oraz linii zabudowy 

i gabarytów obiektów; szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości; sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Brak 

wyczerpania.  
4. Wyznaczyć na załączniku graficznym do projektu przedmiotowej 

uchwały linii rozgraniczających teren wód powierzchniowych od terenu 

Obszar planu   X Ad. 1 Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Zapis 

umieszczony w § 5  pkt 11 projektu planu przytacza przepis prawa, ale 

pozwala adresatom planu zapoznać się z obowiązującym prawem, bez 
konieczności zapoznawania się z aktami normatywnymi wyższymi 

rangą. W ten sposób plan jest łatwiejszy w odbiorze dla jego adresata.  

Ad. 2 Na obszarze objętym opracowaniem planu znajdują się 
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. Mając na celu ochronę stanowisk archeologicznych 

Powiatowy Konserwator Zabytków wyraźnie ustalił formę i warunki 
ochrony zabytków oraz sposób ich realizacji, jaki ma obowiązywać 

przyszłych inwestorów tj. obowiązek prowadzenia badań 

archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wprowadzenie do planu powyższego zapisu było warunkiem 

uzgodnienia projektu planu.  

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 2  pkt. 4  ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków. Wprowadzenie przedmiotowego 

zapisu jest zdefiniowaniem zasad postępowania na obszarze 

archeologicznych stref ochrony konserwatorskiej, a jednocześnie 
upraszcza procedurę administracyjną, ponieważ nie powoduje 

dezorientacji przyszłych inwestorów w kwestiach związanych 

z właściwym wypełnieniem zapisów planu.  
Ad. 3 Obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych 

w art. 15 ust. 2  ustawy, a więc m.in zagadnień wskazanych w uwadze 
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oznaczonego symbolem w rzeczonym projekcie planu miejscowego 
symbolem „R”. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2  pkt. 1  cyt. ustawy 

o planowaniu […] w planie miejscowym określa się przeznaczenie 
terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania. Jednocześnie załącznik nr 1  do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp statuuje fakt, iż tereny 

rolnicze stanowią inne przeznaczenie terenu niż tereny wód 

powierzchniowych.  
5. Wyznaczyć na załączniku graficznym do projektu planu 

miejscowego drogi wewnętrzne, których lokalizację dopuszczono w §9 

pkt 3  oraz §11 pkt 3. Skoro bowiem w tekście projektu planu 

miejscowego dopuszcza się lokowanie dróg wewnętrznych, to wpierw 

wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 15 ust.2 pkt 10 cyt. ustawy 

o planowaniu […] określenie zasad budowy systemów 
komunikacyjnych zaiste pozostaje obligatoryjnym elementem każdego 

planu miejscowego. Po wtóre podnieść jednak należy, iż niemożność 

powiązania treści planu miejscowego z załącznikiem graficznym 
stanowi naruszenie przepisu §8 ust. 2  cyt. rozporządzenia - a sytuacja 

taka zachodzi z powodu braku wyznaczenia rzeczonych dróg 

wewnętrznych na rysunku projektu planu miejscowego. Jednocześnie 
należy wskazać, iż w planie miejscowym nie określono parametrów 

i wskaźników dotyczących systemu komunikacji i infrastruktury 

technicznej. Samo odesłanie §9 pkt 2  przedmiotowego projektu planu 
miejscowego do parametrów układu drogowego zgodnego 

z klasyfikacją i przepisami odrębnymi jest niewystarczające skoro brak 

w przepisach odrębnych informacji chociażby na temat minimalnej 
szerokości dróg wewnętrznych. Powyższe uchybienia w świetle 

orzeczeń sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych 

wojewodów stanowią samoistną przesłankę do stwierdzenia 
nieważności planu miejscowego.  

6. Dopuścić w przedmiotowym projekcie planu miejscowego 

możliwość lokowania zabudowy zagrodowej. Ostatnie wynika 
z następujących przesłanek: I. 1) przepisem §7 przedmiotowego 

projektu planu miejscowego zakazano innego niż rolniczy sposób 

użytkowania terenu. 2) Jednocześnie przepisem §8 pkt 1  zakazano 
lokalizacji zabudowy innej niż lokalizacja obiektów i sieci 

infrastruktury technicznej. Powyższe wprowadza swoisty dysonans, 

bowiem ważąc na przywoływany już załącznik nr 1  do cyt. 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury dokładnie pkt. 3  tabeli) tereny 

użytkowane rolniczo to nie tylko tereny rolnicze, ale także tereny 

obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych i rybackich, a także tereny zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. II. 

W przypadku uniemożliwienia realizacji zabudowy zagrodowej, ważąc 
na właściwe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny , ważąc na przepis art. 36 cyt. ustawy 

o planowaniu […] będę składać takie uwagi u Wojewody lub do WSA 

w pkt. 3, nie jest bezwzględny i pozostaje uzależniony od warunków 
faktycznych panujących w terenie. Plan miejscowy musi zawierać 

ustalenia, o których mowa w ww. przepisie, jeżeli w terenie powstają 
okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. 

Potwierdza to również Wojewoda Wielkopolski w przywołanym przez 

wnoszącego uwagi rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 6  września 
2011 r. (znak: KN.I-3.4131-1-289/11). Przedmiotowy projekt planu 

ustala zakaz lokalizacji zabudowy (z dopuszczeniem lokalizacji obiektów 

i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń wodnych i melioracyjnych) 
oraz nie wyznacza terenów publicznych, ani terenów, dla których 

wymagane jest przeprowadzenie procedury scalania i podziału, o której 

mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ponadto ustalone 

w projekcie planu przeznaczenie terenu jest tożsame z faktycznym 

sposobem użytkowania nieruchomości i nie ustala się odmiennego 

tymczasowego zagospodarowania tego terenu). W związku 
z powyższym, dokonanie ustaleń w zakresie wymagań wynikających 

z kształtowania przestrzeni publicznych, zasad kształtowania zabudowy 

oraz wskaźników zagospodarowania terenu (...), szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

nie jest konieczne.  
Ad. 4 Uwaga została w części uwzględniona przez Wójta - 

w oznaczeniach na rysunku planu uzupełniono zapis "istniejące wody 

powierzchniowe śródlądowe" o treść "na terenach rolnych". 
W § 3  projektu planu wskazane jest przeznaczenie terenu w granicach 

planu – są to tereny rolnicze oznaczone symbolem R. Wskazane na 

rysunku planu wody powierzchniowe śródlądowe odnoszą się do 
istniejących rowów melioracyjnych, które regulują stosunki wodne na 

potrzeby rolnictwa. Wskazane zostały w ramach terenów rolniczych, 

jako oznaczenie informacyjne, stąd też nie zachodzi konieczność 
wyznaczenia na rysunku planu linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu.  

Ad. 5 Wyznaczenie dróg polnych (dojazdów do pól) na terenach rolnych 
jest możliwe niezależnie od ustaleń planu, w zależności od 

występujących potrzeb. W związku z powyższym nie ma konieczności 

wyznaczania ich na rysunku planu.  
Ad. 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała Nr XII/134/2011 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r.) dla terenu 
objętego planem wskazuje kierunek: tereny rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej (symbol RP). Ustalenia projektu planu są zgodne 

z kierunkiem wskazanym w studium, które wprowadza zakaz zabudowy 
na ww. terenach.  

Należy zauważyć, że studium wyznacza również kierunek: tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością zabudowy siedliskowej 
(symbol RPM), jednakże nie obejmuje on terenów objętych planem 

miejscowym.  
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unieważniając plan miejscowy. W przypadku jeśli studium nie określiło 
terenów wyłączonych z zabudowy (co jest obligatoryjnym ustaleniem 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy), nie można wprowadzić rzeczonego zakazu względem zakazu 

zabudowy zabudową zagrodową. Przy dopuszczeniu zabudowy 

zagrodowej należy określić stosowne wskaźniki i parametry dotyczące 
zabudowy zagrodowej.  

2.  26.04.  

2013 r. 

(uwaga 

powtórzona 

29.04.  

2013 r.)  

Stefan 

Wielądek  

Poznań  

I. Niezgodność z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności 

z art. 15 ust. 2  oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 marca 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

II. Ustalenia ww. projektu są chaotyczne i wewnętrznie niespójne.  
Uzasadnienie:  

1. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w art. 15 ust. 2  oraz przywołanym powyżej rozporządzeniu został 

określony zakres obowiązkowych ustaleń, jaki musi się znaleźć 

w planie miejscowym. Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu 
nie spełnia tych wymogów.  

2. Wnoszę uwagi do rysunku projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie 
w rejonie ulic: Polnej i Zielonej, w którym brak jest linii 

rozgraniczających terenów np. dla istniejących wód powierzchniowych, 

strefy zieleni. Tym samym w uchwale nie znalazły się odpowiednie 
ustalenia. Podobnie jak uchwałę rysunek należy przeprojektowaćw taki 

sposób żeby był zgodny z odpowiednimi przepisami ustawy 

i rozporządzenia.  
W projekcie uchwały brak jest ustaleń dla terenów wód 

powierzchniowych śródlądowych, zarówno w tekście uchwały jak i na 

rysunku teren ten powinien być opisany symbolem WS (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 roku ). Dla terenu WS musza zostać ustalone w uchwale nakazy, 

zakazy, dopuszczenia. Stwierdzając brak terenów WS uznaje się, że 
naruszono prawo ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W związku z powyższym w paragraf 3  uchwały 

powinien zostać wprowadzony kolejny punkt 2  o brzmieniu: teren wód 
powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem WS.W wyniku braku ustaleń istnieje np. brak możliwości 

przejazdu przez ten teren, co w konsekwencji może uniemożliwić 
dojazd do poszczególnych działek w ramach terenu objęte-go planem. 

W związku z powyższym został naruszony art.15 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. w pkt.2 nakazującym 
obowiązkowe określenie w planie przeznaczenia terenów oraz linii 

ograniczających o różnym sposobie przeznaczenia lub różnych 

zasadach zagospodarowania. W przedmiotowym projekcie planu 
liniami takimi wydzielono tereny rolne R i pominięto tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych.  

3. Ustalenia zawarte w projekcie uchwały zostały sformułowane 
w sposób niezrozumiały. Nawet kilkukrotne przeczyta-nie, nie pozwala 

zrozumieć celu i intencji twórców. Nadto ustalenia są chaotyczne 

Obszar planu   X Ad. 1 Obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych 

w art. 15 ust. 2  ustawy nie jest bezwzględny i pozostaje uzależniony od 

warunków faktycznych panujących w terenie. Plan miejscowy musi 
zawierać ustalenia, o których mowa w ww. przepisie, jeżeli w terenie 

powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. 

Potwierdza to również Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu 
nadzorczym z dnia 6  września 2011 r. (znak: KN.I-3.4131-1-289/11). 

Przedmiotowy projekt planu ustala zakaz lokalizacji zabudowy (z 
dopuszczeniem lokalizacji obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 

urządzeń wodnych i melioracyjnych) oraz nie wyznacza terenów 

publicznych, ani terenów, dla których wymagane jest przeprowadzenie 
procedury scalania i podziału, o której mowa w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami. Ponadto ustalone w projekcie planu przeznaczenie 

terenu jest tożsame z faktycznym sposobem użytkowania nieruchomości 
i nie ustala się odmiennego tymczasowego zagospodarowania tego 

terenu). W związku z powyższym, dokona-nie ustaleń w zakresie 

wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych, zasad 
kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu (...), 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz 

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów nie jest konieczne.  

Ad. 2 Uwaga została w części uwzględniona przez Wójta - 

w oznaczeniach na rysunku planu uzupełniono zapis "istniejące wody 
powierzchniowe śródlądowe" o treść "na terenach rolnych". 

W § 3  projektu planu wskazane jest przeznaczenie terenu w granicach 

planu – są to tereny rolnicze oznaczone symbolem R. Wskazane na 
rysunku planu wody powierzchniowe śródlądowe odnoszą się do 

istniejących rowów melioracyjnych, które regulują stosunki wodne na 

potrzeby rolnictwa. Wskazane zostały w ramach terenów rolniczych, 
jako oznaczenie informacyjne, stąd też nie zachodzi konieczność 

wyznaczenia na rysunku planu linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu.  

Ad. 3 

a) Wyjaśnia się, że wprowadzony zapis ustalający ochronę walorów 

krajobrazowych realizowany jest m.in. przez ustalony zakaz lokalizacji 
zabudowy,  

b) wprowadzenie zakazów i ograniczeń w §4 oraz zakazu zabudowy 

w §8 wynika z faktu, że ustalenia te podejmowane są odpowiednio 
w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 

w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, a jego 

ustalenia są obowiązując, bez względu na to, w którym paragrafie 
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i wewnętrznie sprzeczne. Przykłady:  
a) w paragrafie 4  pkt. 1  znajdujemy zapis odnoszący się do zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, czytamy w nim, że ustala 
się: ochronę walorów krajobrazowych pól uprawnych - Należyzadać 

pytanie - co to oznacza i w jaki sposób ustalenia te maja być 

realizowane? Jest to pusty zapis, który należy usunąć.  
b) W tym samym paragrafie, w pkt. 3  czytamy o zakazie lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, reklam szyldów 

i napowietrznych linii itd. oraz w kilku innych miejscach na 
w paragrafie 8  w pkt. 1  i 2. Wydaje się, że ustalenia o zakazie 

zabudowy powinny znaleźć się w jednym paragrafie lub w sąsiednich, 

bo przedstawiona ich redakcja rodzi obawy, czy coś nie jest 

przemilczane?  

c) Że taka wątpliwość nie jest bezpodstawna, niech świadczy treść 

paragrafu 6  omawianej uchwały, zgodnie z którym przed pozwoleniem 
na budowę należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań 

archeologicznych. Tu należy zadać pytanie - o co chodzi? Na co ma być 

wydane pozwolenie na budowę, gdy mamy kilkukrotnie pojawiający się 
zakaz zabudowy?  

d) Potwierdza te wątpliwości zapis o zakazie grodzenia terenów. 

W paragrafie 4  pkt 3  dopuszcza się wyjątki, a dotyczą one 
prowadzenia gospodarki rolnej, funkcjonowania systemu melioracji, 

itd. Należy powtórzyć pytanie, jakich funkcji i jakich terenów dotyczy 

zakaz grodzenia? O zakazie grodzenia w projekcie uchwały pisze się 
wielokrotnie, odnosi się wrażenie, że nic więcej nie jest ważne przy 

zagospodarowaniu terenów objętych planem miejscowym.  

e) Podobne niezrozumiały jest nakaz zagospodarowania wodami 
opadowymi i roztopowymi w granicach terenu (jakiego?), zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

f) Wielkie obawy budzi dopuszczenie realizacji budowli wodnych 
i melioracyjnych (paragraf 5  pkt 6), gdy w wyłożonym do publicznego 

wglądu nie ma dokładnego określenia, gdzie miałyby powstać owe 

budowle i o jakich parametrach?  
g) wielkie moje obawy wywołuje zapis w paragrafie 5  pkt 10, że 

w planie przewiduje się zanieczyszczenie gleby i konieczność jej 

rekultywacji. Po raz kolejny należy spytać, co może powstać na 
terenach w wyniku realizacji planu miejscowego?  

4. Powinien zostać usunięty z uchwały paragraf 9, który odnosi się do 

terenów komunikacyjnych znajdujących się poza granicami obszaru 
objętego projektem planu miejscowego. Należy zwrócić uwagę na 

ustalenie zawarte w punkcie 3  tego przepisu, a dotyczące dróg 

wewnętrznych, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek danych o ich 
przebiegu i parametrach.  

5. Wnoszę o przeredagowanie uchwały w taki sposób, żeby była ona 

czytelna i jasna dla odbiorcy oraz zgodna z obowiązującymi 
przepisami. W nowej redakcji uchwały należy wyeliminować takie 

mankamenty, jak np. ustalenie przeznaczenia w jednym z końcowych 

przepisów, a odstępstwa w początkowej. W projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu określenie przeznaczenia terenu znajduje sie 

dopiero w jednym z końcowych paragrafów, a mianowicie w paragrafie 

11 (uchwała ma ich tylko 14). Gdy tymczasem ustalenie odnoszące się 

uchwały się znajdują.  
c) Zapis §6 wskazujący m.in. na nakaz uzyskania pozwolenia na 

prowadzenie badań archeologicznych przed wydaniem pozwolenia na 
budowę odnosi się do dopuszczonych planem obiektów i sieci 

infrastruktury technicznej w przypadku ich lokalizacji 

w archeologicznych strefach ochrony konserwatorskiej.  
d) Wyjaśnia się, że na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz 

grodzenie terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających ze specyfiki 

prowadzonej gospodarki rolnej (niektóre uprawy rolne mogą wymagać 
ogrodzenia), funkcjonowania systemu melioracyjnego czy zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu drogowego oraz 

infrastruktury technicznej.  

e) Uwaga niejasna i nieprecyzyjna. Rada Gminy wprowadziła korektę 

w §5 pkt 5  nadając mu brzmienie: „zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych w granicach terenu z dopuszczeniem ich odprowadzania 
do systemu melioracyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi”.  

f) Wyjaśnia się, że wyznaczenie miejsc lokalizacji budowli wodnych 

i melioracji wodnych na rysunku planu nie jest obligatoryjne; nie sposób 
również przewidzieć gdzie i czy w ogóle ich pojawienie może okazać się 

pożądane. Zapisy projektu uchwały dają możliwość ich realizacji 

stosownie do występowania potrzeb. Podkreślić należy, że chodzi tu 
wyłącznie o urządzenia wodne służące stabilizacji przepływów wód 

powierzchniowych (istniejącego rowu) i poziomu wód gruntowych. Są to 

np. zastawki, przepusty itp. Nie ma potrzeby określania ich parametrów.  
g) Zapis §5 pkt 10 projektu uchwały odnosi się do przypadków 

zanieczyszczenia gleby lub ziemi. Wyjaśnia się, że również rolnicze 

użytkowanie terenów może doprowadzić do skażenia gleby lub ziemi np. 
na skutek wadliwej chemizacji, wykorzystywanych maszyn i urządzeń 

rolniczych.  

Ad. 4 Uwaga została w części uwzględniona przez Wójta - Usunięto §9 
pkt 2  "parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją 

i przepisami odrębnymi, w zakresie nie definiowanym ustaleniami 

planu".Wyznaczenie dróg wewnętrznych na rysunku planu nie jest 
obligatoryjne; Przepisy odrębne pozwalają na lokalizację dróg polnych 

na terenach rolnych w zależności od występujących potrzeb. W celach 

porządkowych Rada Gminy zdecydowała o wykreśleniu z §9 pkt 1, 
nadając §9 brzmienie „W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się dostęp terenów do 

przyległych dróg publicznych, pozostających poza granicami planu”.  
Ad. 5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem 

prawa miejscowego, a jego ustalenia są obowiązujące, bez względu na 

to, w którym paragrafie uchwały się znajdują. Ponadto należy zaznaczyć, 
że przedmiot ustaleń projektu planu tj. teren rolniczy oznaczony na 

rysunku planu symbolem R, został wskazany już w §3 projektu uchwały.  

Ad. 6 Mając na uwadze, że częściowe uwzględnienie uwag 
nie spowodowało istotnych zmian w projekcie planu, nie zachodzi 

konieczność ponowienia procedury w zakresie uzgadniania z organami 

instytucjami wskazanymi w ustawie oraz ponownego wyłożenia planu do 
publicznego wglądu.  
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do obiektów tymczasowych zostało zapisane na samym początku. 
Przepisy art. 15 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wymagają żeby ustalenie przeznaczenia nastąpiło na 
samym początku tekstu planu miejscowego.  

6. Reasumując wnoszę o odstąpienie od dalszego procedowania nad 

wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie 

w rejonie ulic: Polnej i Zielonej, jako dokumentu niejednoznacznego  

i budzącego poważne wątpliwości interpretacyjne.  
Jednocześnie wnoszę o ponowne uzgodnienia z instytucjami, które to 

uzgodnienia nakazuje ustawa oraz o ponowne wyłożenie planu do 

publicznej wiadomości. Brak uszanowania powyższych uwag będzie 

skutkować wniesieniem ich do Wojewody oraz w razie konieczności 

wniesieniem skargi do WSA.  
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Załącznik Nr 3   

do Uchwały Nr XLIX/606/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 4  czerwca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 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 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co 

następuje:  

1. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją dróg publicznych.  

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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