
 

 

UCHWAŁA NR LXVIII/875/2014 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa 

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

Dz.U z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa, po 

stwierdzeniu, że nie narusza 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, zwany „rysunkiem planu”, zatytułowany: Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „w Lusówku – część południowa”, opracowany w skali 1: 2000; 

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) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę 

powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

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

niż 60% powierzchni ogrodzenia; 

3) 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; 

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

miejsc wykonywania działalności; 

5) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, tablicę informacji 

turystycznej i przyrodniczej lub tablicę z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych; 
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6) 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, 3MN, 4MN, 5MN, 

6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN; 

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1RM, 2RM; 

3) teren rolniczy z dopuszczeniem zalesień, oznaczony symbolem: RL; 

4) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1R, 2R; 

5) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: 1IT, 2IT, 3IT, 4IT, 5IT, 6IT, 7IT, 8IT, 9IT, 10IT; 

6) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone symbolami 1E, 2E, 3E, 4E; 

7) tereny komunikacji dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L; 

8) tereny komunikacji dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, KDWp. 

§ 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, 

- na terenach RL oraz R, z wyjątkiem przypadków wynikających z prowadzenia gospodarki rolnej lub 

leśnej i planu urządzenia lasu; 

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 1,6 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: 
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- na terenach MN, RM zagospodarowanie w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem 

odprowadzenia ich do sieci kanalizacji deszczowej, 

- na terenach komunikacji i infrastruktury technicznej odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, lub 

zagospodarowanie ich w granicach terenu, 

- na terenach RL, R zagospodarowanie w granicach terenu, 

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, 

g) zachowanie wód powierzchniowych jako otwartych, 

h) zachowanie istniejących drzew, z możliwością ich usunięcia lub przesadzenia w przypadku kolizji 

z planowaną infrastrukturą lub zagospodarowaniem terenu; 

2) ustala się zakaz: 

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) hodowli zwierząt futerkowych, 

c) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

d) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe; 

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 zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla terenów MN i RM jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: 

1) w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, wskazanej na rysunku planu, ochronę zabytków, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac 

ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenu; 

2) w uzasadnionym przypadku nakaz wstrzymania prac ziemnych i nakaz przeprowadzenia ratowniczych 

badań wykopaliskowych; 

3) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych, przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych ustala się spójne zagospodarowanie w zakresie 

małej architektury i nawierzchni: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów w granicach terenów 

tworzących powiązane ze sobą ciągi. 

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

oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 

13MN, 14MN : 

1) ustala się: 

a) lokalizację zabudowy zgodnie z 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, 

- wycofania części budynku na długości nie większej niż 30% długości elewacji frontowej budynku, 

w przypadku lokalizowania na obowiązującej linii zabudowy, 
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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 20% działki budowlanej, 

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

f) intensywność zabudowy dla działki budowlanej od 0,08 do 0,4, 

g) wysokość budynku gospodarczego oraz garażu dobudowanego lub wolno stojącego nie większą niż 5,5 

m, 

h) dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 25
o 

do 45
o
, z dopuszczeniem 

zachowania i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii na terenie 7MN, 

i) jednolitą geometrię i kąt nachylenia połaci dachowych dla budynków zlokalizowanych na działce 

budowlanej, za wyjątkiem terenu 7MN, 

j) dla przykryć lukarn, ryzalitów, dachów nad tarasami i wejściami stosowanie dowolnej geometrii dachu, 

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

l) w przypadku lokalizacji na działce budowlanej budynku garażowego lub gospodarczego wolno stojącego, 

ich łączną powierzchnię nie większą niż 80 m
2
, 

m) zakaz lokalizacji dróg wewnętrznych, za wyjątkiem terenów 8MN, 9MN i 14MN, 

n) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3, 

o) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne 

z uwzględnieniem lit. p, 

p) obsługę komunikacyjną dla terenów 1MN, 2MN, 4MN, 5MN, 6MN poprzez wyznaczone na rysunku 

planu drogi wewnętrzne, 

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

technicznej i drogi wewnętrzne: 

- na terenie 7MN nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

- na terenach 8MN, 9MN nie mniejszą niż 2000 m
2
, 

- na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN nie mniejszą 

niż 2500 m
2
; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) garaży wbudowanych w budynek mieszkalny, dobudowanych lub wolno stojących, 

b) wolno stojących budynków gospodarczych, 

c) zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych, 

d) stacji transformatorowej wolno stojącej małogabarytowej, na wydzielonej działce o powierzchni od 50m
2 

do 60 m
2
, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) naziemnych stanowisk postojowych, dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

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

oznaczonych symbolami 1RM, 2RM : 

1) ustala się: 

a) lokalizację zabudowy zagrodowej zgodnie z 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) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, 
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c) dopuszczenie lokalizacji zabudowy gospodarczej, garażowej i inwentarskiej, 

d) dopuszczenie modernizacji, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków 

mieszkalnych, 

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

f) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% działki budowlanej, 

g) wysokość budynków nie większą niż 9 m, 

h) intensywność zabudowy dla działki budowlanej od 0,1 do 0,7, 

i) dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 25
o 

do 45
o
, z dopuszczeniem 

zachowania i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii, 

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

k) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych, 

l) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 3, 

m) dostęp do przyległej drogi publicznej lub do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych, 

b) stacji transformatorowej wolno stojącej małogabarytowej, na wydzielonej działce o powierzchni od 50m
2 

do 60 m
2
, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) naziemnych stanowisk postojowych, dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na terenie 

oznaczonym symbolem RL : 

1) ustala się: 

a) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania z uwzględnieniem pkt. 2, 

b) zakaz lokalizacji budynków, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 90% powierzchni terenu, 

d) dostęp do przyległych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, 

b) prowadzenie zalesień na podstawie planu zalesienia, 

c) lokalizację rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych. 

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

oznaczonych symbolami 1R, 2R : 

1) ustala się: 

a) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania z uwzględnieniem pkt 2, 

b) zakaz lokalizacji budynków, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 90% powierzchni terenu, 

d) dostęp do przyległych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, 
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b) lokalizację rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych. 

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

oznaczonych symbolami: 1IT, 2IT, 3IT, 4IT, 5IT, 6IT, 7IT, 8IT, 9IT, 10IT ustala się: 

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, w tym fragmentów pasów drogowych, w powiązaniu z siecią 

projektowaną na pozostałych terenach; 

2) dopuszczenie lokalizacji jezdni lub ich fragmentów, dróg rowerowych i chodników. 

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

oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 4E ustala się: 

1) lokalizację stacji transformatorowych; 

2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 30%; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej terenu nie mniejszy niż 10%; 

4) wysokość zabudowy nie większą niż 4 m; 

5) intensywność zabudowy dla działki budowlanej od 0,1 do 0,3; 

6) dowolną geometrię dachów; 

7) dostęp do przyległych dróg publicznych, bądź poprzez drogi wewnętrzne; 

8) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych. 

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

oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla terenów 1KD-Z, 2KD-Z klasyfikację drogi klasy zbiorczej; 

3) dla terenu KD-L klasyfikację drogi klasy lokalnej; 

4) lokalizację na terenach KD-Z jezdni o parametrach zgodnie z klasyfikacją; 

5) dopuszczenie lokalizacji na terenach KD-Z ścieżek rowerowych i chodników lub ścieżek pieszo-

rowerowych; 

6) lokalizację na terenie KD-L jezdni lub jej fragmentów o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) na terenie KD-L dopuszczenie lokalizowania ścieżki rowerowej i chodnika lub ścieżki pieszo rowerowej; 

8) wymóg przystosowania dróg do prowadzenia komunikacji autobusowej; 

9) zakaz lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów. 

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

oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 

11KDW, 12KDW, KDWp : 

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

2) dla terenu KDWp ustala się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej; 

3) dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW ustala się 

lokalizację jezdni z obustronnym chodnikiem, z dopuszczeniem zamiany na pieszo-jezdnie; 

4) dla terenu 10KDW ustala się lokalizację jezdni z jednostronnym chodnikiem lokalizowanym po stronie 

zabudowy mieszkaniowej; 

5) dla terenów 11KDW, 12KDW ustala się lokalizację chodników lub ich fragmentów z możliwością zamiany 

na ścieżki pieszo-rowerowe; 

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

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

podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń. 
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§ 17. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości nie podejmuje się 

ustaleń. 

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

ustala się: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy na terenach RL oraz R; 

2) w przypadku realizacji zalesień na terenach RL - uwzględnienie wymaganej odległości granicy lasu od 

zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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

4) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu linii elektroenergetycznych 

i obszaru ich oddziaływania, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu tras podziemnych sieci 

infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracyjnych. 

§ 19. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów nie podejmuje się ustaleń. 

§ 20. 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) ustala się dla terenów komunikacji lokalizację zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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

oraz siedliskowej, ustala się nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 

w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny lub użytkowy; 

4) dopuszcza się stosowanie technicznych elementów uspokojenia ruchu na drogach wewnętrznych. 

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; 

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

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

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

nieruchomości w wysokości 30%. 

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  Przewodniczący 

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-) Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr LXVIII/875/2014 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr LXVIII/875/2014 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego 

wglądu w terminie od dnia 24.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r. 

Uwagi można było składać do dnia 14.04.2014 r. 

 

L.p. 

 Data 

wpływu 

uwagi 

 Nazwisko 

i imię, 

i adres 

zgłaszającego 

uwagi 

 Treść uwagi 

 Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

 Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy w sprawie 

rozpatrzenia uwag  Uwagi 

 uwaga 

uwzględniona 

 uwaga 

nieuwzględniona 

 1.  13.04. 

2014r. 

 

 Andrzej 

Kruszyński 
 

 Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów w projekcie mpzp dla 

nieruchomości stanowiących działkę nr 423/6, której jestem 

właścicielem. Wnioskuję o przeznaczenie działki do: zabudowy 

mieszkaniowej (domy jednorodzinne) lub zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej (domy jednorodzinne i usługi nieuciążliwe). 

W przypadku braku możliwości przeznaczenia moich działek pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub mieszkaniowo usługowe 

wnoszę o przeznaczenie tego terenu do: produkcji energii elektrycznej 

z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych o mocy planowanej instalacji 

większej niż 100 kW. 

 423/6 

Lusówko 

    X  Przedmiotowa działka zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowana jest pod rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 

 2.  16.04. 

2014r. 

data stempla 

pocztowego 

14.04.2014 

 Jarosław 

Adamiec 
 

 Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów w projekcie mpzp dla 

nieruchomości stanowiących działkę nr 423/12, której jestem 

właścicielem. Wnioskuję o przeznaczenie działki do: zabudowy 

mieszkaniowej (domy jednorodzinne) lub zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej (domy jednorodzinne i usługi nieuciążliwe). 

W przypadku braku możliwości przeznaczenia moich działek pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub mieszkaniowo – 

usługowe wnoszę o przeznaczenie tego terenu do: produkcji energii 

elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych o mocy 

planowanej instalacji większej niż 100 kW. 

 423/12 

Lusówko 

    X  Przedmiotowa działka zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowana jest pod rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 

 3.  16.04. 

2014r. 

data stempla 

pocztowego 

14.04.2014 

 Marek 

Bednarski 
 

 Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów w projekcie mpzp dla 

nieruchomości stanowiących działkę nr 445/5, 445/6, 445/7, 445/8, 

445/9, 445/10 których jestem właścicielem oraz nieruchomości o nr 

ewid. 445/1, której jestem współwłaścicielem, w Ludówku. Wnioskuję 

o przeznaczenie działki do: zabudowy mieszkaniowej (domy 

 445/5, 

445/6, 

445/7, 

445/8, 

445/9, 

    X  Przedmiotowe działki zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowane są pod rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 
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jednorodzinne) lub zabudowy mieszkaniowo – usługowej (domy 

jednorodzinne i usługi nieuciążliwe). W przypadku braku możliwości 

przeznaczenia moich działek pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne lub mieszkaniowo usługowe wnoszę o przeznaczenie 

tego terenu do: produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli 

fotowoltaicznych o mocy planowanej instalacji większej niż 100 kW. 

445/10, 

445/1 

 4.  15.04. 

2014r. 

data stempla 

pocztowego 

11.04.2014 

 Zbigniew 

Ratyński 
 

 Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów w projekcie mpzp dla 

nieruchomości stanowiących działkę nr 423/6 do 423/25 oraz 445/5 do 

445/22. Wnioskuję o przeznaczenie ww. działek do: zabudowy 

mieszkaniowej (domy jednorodzinne) lub zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej (domy jednorodzinne i usługi nieuciążliwe). 

W przypadku braku możliwości przeznaczenia moich działek pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub mieszkaniowo usługowe 

wnoszę o przeznaczenie tego terenu do: produkcji energii elektrycznej 

z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych o mocy planowanej instalacji 

większej niż 100 kW. 

 423/6-423/25 

 

445/5-445/22 

    X  Przedmiotowe działki zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowane są pod rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 

 5.  15.04 

2014r. 

data stempla 

pocztowego 

11.04.2014 

 Zbigniew 

Ratyński 
 

 Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów w projekcie mpzp dla 

nieruchomości stanowiących działkę nr 166/1 do 166/4. Wnioskuję 

o przeznaczenie działki do: zabudowy mieszkaniowej (domy 

jednorodzinne) lub zabudowy mieszkaniowo – usługowej (domy 

jednorodzinne i usługi nieuciążliwe). W przypadku braku możliwości 

przeznaczenia moich działek pod budownictwo mieszkaniowej 

jednorodzinne lub mieszkaniowo – usługowe wnoszę o przeznaczenie 

tego terenu do: produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli 

fotowoltaicznych o mocy planowanej instalacji większej niż 100 kW. 

 166/1- 

166/4 

    X  Przedmiotowe działki zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowane są pod zalesienia. 

 6.  07.04. 

2014r. 
 Norbert 

Wrona 
 

 Wniosek o wyrażenie zgody na odrolnienie gruntów, które nabyłem 

w imieniu żony w połowie zeszłego roku. 

„Marzeniem mojej rodziny było od początku wybudowanie domku pod 

Wrocławiem. W związku z tym staramy się wspólnie z żoną dzielić 

obowiązki rodzinne i pracę tak, by cel ten osiągnąć. Żona pracuje jako 

psycholog w poradni dla dzieci z wadami słuchu i dodatkowo w poradni 

dla dzieci z autyzmem. Poza tym przyjmuje jeszcze małych pacjentów 

prywatnie. Ja prowadzę mały salonik meblowy i opiekuję się naszą 

córeczką. Ostatnie lata były dla nas ciężkie – kryzys spowodował, że 

salonik meblowy przynosił straty i byłem bliski jego likwidacji. Czując, 

że nasze marzenia oddalają się, zdecydowałem się na inwestycje 

naszymi oszczędnościami. Udało mi się bardzo tanio kupić lokal na 

przetargu, organizowanym przez miasto Wrocław. Wkrótce znalazłam 

bardzo dobrego – długoletniego najemcę – znaną sieć spożywczą. 

Cieszyłem się, bo wiedziałem, że w tym momencie będę mógł sprzedać 

lokal z zyskiem i prawdopodobni kupić już grunt pod nasz domek. 

Rozpocząłem współpracę ze znaną agencją nieruchomości znanego 

w Polsce i ogólnie szanowanego biznesmena. Zaugffałem firmie – 

renoma jej i właściciela gwarantowały nam wysoką jakość usług. Po 

 445/14, 445/15, 

445/16 

    X  Przedmiotowe działki zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowane są pod rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 
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czterech miesiącach zaproponowano nam zamianę naszego lokalu na 

grunt, który po przekształceniu miał nam dać jeszcze lepsze zyski. Pełni 

szczęścia – zgodziliśmy się. Niestety – oszukano nas – sprzedającym 

okazał się pracownik innej firmy (znanego banku, należącego do tego 

samego biznesmena co agencja nieruchomości), który chciał się pozbyć 

niewygodnej ziemi – okazał się, że grunt jest III grupy bonitacyjnej, a w 

myśl ustaw z 26 maja 2013r. grunty te są chronione i tylko zgoda Pana 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Walczyliśmy z żoną o swoje – bezskutecznie. Dzięki sprawnej 

manipulacji pracowników agencji nieruchomości zostaliśmy na 

przysłowiowym lodzie. Załamani, ale jednocześnie zdeterminowani 

pisaliśmy podobną prośbę do byłego już Ministar Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Pana Stanisław Kalemby, a także do obecnego – Pana Marka 

Sawickiego. Prosiliśmy również o wsparcie w tej sprawie Parę 

Prezydencką i Pana Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią – Pana 

Zbigniewa Abramowicza. W związku z całą tą sytuacją zwracamy się 

teraz z ogromną prośbą o pomoc do Pana, Panie Wójcie – prosimy 

o zgodę na odrolnienie tych gruntów. Proszę uratować nasze marzenia. 

Proszę dać nam drugą szansę”. 

 7.  03.04. 

2014r. 
 Martyna 

May 
 

Jolanta 

Kozakiewicz 
 

Piotr Nowak 
 

Sebastian 

Ignaszak 
 

 Zwracam się z prośbą o zmianę zakresu opracowywanego planu 

i zmniejszenie granic mpzp - o działki: 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 

166/5, obręb Lusówko. Na sąsiednich działkach nr 165/3-165/21 

obowiązuje niezależny plan miejscowy „terenów zabudowy 

mieszkaniowej w Lusówku – w rejonie ulicy Sierosławskiej – dla 

działek 165/1 i 165/2”, który częściowo przeznacza działki pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Określone w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego granice 

poszczególnych terenów na przedmiotowym obszarze wykazują dużą 

dowolność. Niezrozumiałe jest dlaczego w obowiązującym studium 

część terenu dawnych działek nr 165/1 i 165/2 jest określona jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działki nr 166/1 – 

166/5 w całości przewidziane są pod zalesienia. Takie sytuacje noszą 

znamiona nierównego traktowania właścicieli poszczególnych działek, 

w sytuacji gdy poszczególne tereny nie różnią się od siebie. 

Składam jednocześnie wniosek o zmianę studium i określenie terenu 

działki nr 166/1 i części terenu działki nr 166/2 pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, natomiast pozostałą część pod tereny 

rolnicze z dopuszczeniem zalesień, 

W dalszym etapie dla terenu działek nr 166/1 – 166/5 mógłby być 

opracowany mpzp adekwatny do planu miejscowego obowiązującego 

dla terenu działek 165/3 - 165/21 (mpzp „terenów zabudowy 

mieszkaniowej w Lusówku – w rejonie ulicy Sierosławskiej – dla 

działek 165/1 i 165/2”) 

 166/1, 166/2, 

166/3, 166/4 

    X  Przedmiotowe działki zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

predysponowane są pod zalesienia. 

 8.  08.04.  Aleksander  1.Uwagi strony formalno – prawnej i wykładni przepisów prawa miejscowego: 

-zapisy forsujące dla użytkowników przestrzeni warunki, które będą uzależnione 
       X  Uwaga w wielu punktach jest 
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2014r. Siepnewski 
 

nie od zapisów miejscowego planu, lecz od decyzji osób trzecich, względnie, 
które nakładają na użytkowników terenu obowiązki właścicieli lub zarządców 

terenów, wywołujących na sąsiednich terenach skutki ograniczające prawo 
użytkowania, 

-niejasną kategoryzację przedsięwzięć pod względem parametrów ochrony 

środowiska, 
-niejasny a przez to wadliwy sposób ustalania intensywności zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, 

-niezgodne z przepisami oraz niejasne zapisy dotyczące kwestii oddziaływania na 
otoczenie przedsięwzięć lokowanych na poszczególnych terenach, 

-sprzeczność między wyrysem planu definiującym drogi wewnętrzne 

a regulacjami określającymi zasady ich wyznaczania, 

-projekt zawiera regulacje nie mające charakteru normatywnego dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego, będące raczej komentarzem lub 

wprowadzającym mechanizmy uznaniowe aktem w przedmiocie oceny zgodności 
z planem projektów budowlanych przekładanych w przyszłości celem uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

-projekt zawiera błędne definicje podstawowych pojęć określających zasady 
kształtowania przestrzeni na terenie jego oddziaływania, 

-plan nie podejmuje ustaleń w zakresie scalania i podziału nieruchomości mimo, 

że jest to konieczna regulacja w planie miejscowym. 
Uwagi dotyczące zasad procedowania podczas uchwalania planu miejscowego 

i wymogów zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym a także racjonalności jego zapisów. 
-zgodnie z art.1 ust 2 ustawy opzp wartością, którą bezwzględnie i w sposób 

szczególny uwzględnić przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest 

własność. Prawne urządzenia przewidziane przepisami ustawy w sposób wiążący 
określają sposób wykorzystania i zagospodarowania terenów objętych zasięgiem 

oddziaływania tych instrumentów a zatem wywierają wpływ na treść 

wykonywania prawa własności. Pomimo, iż własność jako podstawowa wartość 
państwa prawnego podlega szczególnej ochronie gwarantowanej w Konstytucji to 

jednak może ona ustąpić niekiedy wartościom wyżej cenionym przez 

ustawodawcę, to w niniejszym przypadku z uwagi, że zapisy planu wyłączające 
określone tereny z zabudowy naruszają prawo własności ten priorytet powinien 

być co nie ma miejsca w niniejszym przypadku, w sposób jednoznaczny 

wskazany i szczegółowo uzasadniony. W przeciwnym razie zapisy projektu 
niniejszego planu naruszają przepisy prawa. 

-brak wskazania w projekcie planu celowości jego uchwalenia. Zgodnie z wyżej 

powołaną ustawą, podejmowane rozstrzygnięcia planistyczne muszą być 
ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu, jakim jest optymalne 

wykorzystanie danego obszaru czyli stworzenie warunków do gospodarczego 

rozwoju i wykorzystania zasobów terenu poddanego ingerencji planistycznej. 
Przedmiotowy projekt planu w sposób jednoznaczny w skutek swoich zapisów 

jest zaprzeczeniem tego celu. Rozstrzygnięcie planistyczne, wyłączające 

określone tereny z możliwości zagospodarowania nie mogą być niezależne od 
uwarunkowań i potencjału danego terenu. 

Dany obszar ze względu na istniejące uwarunkowania /lokalizacja, sposób 

skomunikowania, znajdujące się na nim zasoby/ jest predestynowany do 
określonego ekonomicznego wykorzystania. Jeżeli nie istnieją wynikające 

z przepisów prawnych wyraźne przeciwwskazania to całkowicie odmienne 

w stosunku do ekonomicznej predestynacji danego terenu przeznaczenie w planie 

niejasna i nieprecyzyjna. 

Zgłaszający nie wyjaśnia na czym, 

w jego ocenie wadliwość zapisów 

planu polega. 
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jest uznane za nadużycie władztwa planistycznego i może stanowić podstawę do 
unieważnienia w takim kształcie uchwalonego planu /patrz liczne orzecznictwo 

NSA w tej kwestii/. W ten sposób uwarunkowania wynikające z walorów 
ekonomicznych przestrzeni powinny zostać zidentyfikowane i przełożone na 

rozstrzygnięcie uwzględniające przedmiotowe walory w formułowanych 

dyspozycjach planistycznych. Niniejszy projekt planu tych kwestii 
nie uwzględnia, odwrotnie, wprowadzenie wokół terenów zurbanizowanych 

wyłączenia z jakiegokolwiek zagospodarowania narusza ów wymóg wynikający 

z przepisu art.1 ust pkt.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

-omawiany projekt planu miejscowego w swoich zapisach narusza art. 6 ustawy 

oraz art.140 kc. Nie ulega bowiem wątpliwości, że akty planistyczne w sposób 

bezpośredni lub pośredni wpływają na sposób wykonywania prawa własności. 

Przepisy powyższe statuują niezbywalną zasadę iż w granicach określonych 

prawem każdy może korzystać ze swojej rzeczy /nieruchomości/, w tym ją 
zagospodarować i ją rozporządzać. Prawo do zabudowy jako element prawa 

własności nie może być zatem ograniczone czy wręcz włączona jak w niniejszej 

sprawie za pomocą ustaleń planu miejscowego bez wyraźniej potrzeby. Zgodnie 
z utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa /np. wyrok Trybunału 

konstytucyjnego z 2 stycznia 1999r. ograniczenie w zakresie korzystania 

z rzeczy/zabudowy nieruchomości/ mogą być ustanawiane tylko w ustawach 
i tylko wtedy gdy są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa państwa lub 

porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 

albo wolności i praw innych osób. W ocenianym projekcie wyłączenie w sposób 
arbitralny z prawa zabudowy określonych terenów niepowodowane jest taką 

koniecznością, tym samym jest niedopuszczalne a konsekwencji dotknięte wadą 

nieważności. Pogląd doktryny jest w tej kwestii jednoznaczny – konstytucyjne 
i ustawowo ukształtowane prawo własności jako najpełniejszego prawa do rzeczy 

i możliwość czerpania z niej pożytków nie można modyfikować na podstawie 

aktów prawnych, niższych rangą niż ustawy jak plan miejscowy / np. Z. Leoński, 
M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, 

Poznań 2002r./ 

-zarzucam niniejszemu projektowi planu miejscowego niezgodność z zapisami 
studium, co samo w sposobie dyskwalifikuje ów projekt. W studium grunty 

będące moją własnością określono jako grunty rolne klasy niższej niż III, co 

oznacza, że bez dokonywania przewidzianej ustawą procedury „odrolnienia” 
nadają się do zagospodarowania albo na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy względnie pozwolenia na budowę/ w sytuacji gdy plan pozostawił bez 

zmian jakie jak w studium przeznaczenie nieruchomości. Projekt planu 
przewidujący bez żadnego wskazania ewentualnych wymogów ustawowych, 

zmianę przeznaczania terenu wynikającego ze studium i wprowadzając 

wyłączenie tego terenu z zabudowy i stworzenie z nich praktycznie nieużytków 
stoi w sprzeczności z w wcześniejszymi zapisami studium 

-plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jego 

tworzenie i oddziaływanie podlega tym samym regułom jak w przypadku innych 
aktów legislacyjnych. Ponieważ zakres jego oddziaływania jest powszechny na 

danym terenie jego zapisy muszą odnosić się ora uwzględniać interesy całej 

społeczności lokalnej, nie może być natomiast taki plan tworzony pod 
indywidualne zapotrzebowanie i służyć wyłącznie interesowi poszczególnych 

podmiotów. W niniejszej sprawie można odnieść uzasadnione wrażenie, że 

projekt planu tych podstawowych wymogów nie spełnia i został wywołany 
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jedynie w tym celu aby zabezpieczyć możliwość zagospodarowania /jako 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową/ właścicielowi jednej nieruchomości 

z terenu objętego jego oddziaływaniem z równoczesnym pogwałceniem interesu 
właściciela innej nieruchomości poprzez pozbawienie go możliwości 

zagospodarowania swojej nieruchomości. W ten sposób naruszając interes 

prawny jednego adresata planu sprzyja się interesom drugiego adresata. Takie 
działanie w sposób ewidentny narusza nie tylko przepisy podstępowania 

administracyjnego ale także karne. 

-jeśli, jak wynika z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w przypadku gdy w projekcie mpzp przewidziano przeznaczenie 

dotychczasowych gruntów rolnych na inne cele, konieczne jest uzgodnienie w tej 

kwestii z innymi organami, to również, a contr ario, w przypadku jak 

w niniejszym planie, część gruntów rolnych zmienia przeznaczenie lecz w ten 

sposób, że wyłączone zostają z możliwości zagospodarowania konieczne jest 

również, czego się domagam, uzgodnienia tej kwestii w powyżej wskazanym 
trybie. 

-zgłaszam konieczność uwzględnienia w przewidzianej przepisem art. 17 ust.5 

ustawy opzp prognozie skutków finansowych uchwalenia planu, faktu 
wyłączenia mojej nieruchomości z prawa zagospodarowania, co czyni ją 

praktycznie bezwartościową. Obniżenie drastyczne wartości tej nieruchomości 

w wyniku uchwalenia planu z takim zapisem, związane będzie dla gminy 
z koniecznością poniesienia znaczących w budżecie wydatków w związku 

z dochodzonym przeze mnie z tego tytułu odszkodowaniem za poniesioną szkodę 

lub wykupieniem nieruchomości w trybie przepisów art. 36 ustawy. 
-domagam się proporcjonalnego zlokalizowania także na moich 

nieruchomościach pasa zabudowy mieszkaniowej/ poprzez wydłużenie tego 

obszaru wynikającego z wyrysu planu 
-w przypadku braku zgody na takie rozwiązanie żądam wyłączenia moich 

nieruchomości z granic objętych planem. 

-w przypadku niespełnienia tych oczekiwań zawartych w powyższych punktach, 
informuję że będę się starał uniemożliwić i utrudnić wszelkimi prawnymi 

środkami wejście w życie projektowanego planu, łącznie ze skargą do sądu 

i powiadomieniem organów ścigania, z uwagi na to, że projekt planu jest 
sporządzony pod konkretny interes faktyczny jednego podmiotu, 

z równoczesnym naruszeniem mojego interesu prawnego oraz narusza 

w stosunku do mojej osoby konstytucyjną zasadę równego traktowania 
wszystkich obywateli. 
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Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr LXVIII/875/2014 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w Lusówku – część południowa. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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) gminnych dróg 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, w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) 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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