
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/539/2013 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 

gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ulicy Działkowej-dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6  

– część I. 

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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 w związku 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 późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 

gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ulicy Działkowej - dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – 

część I, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku.  

2.  Załączniki do uchwały stanowią:  

1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1;  

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - 

załącznik nr 2;  

3) 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 - załącznik nr 3. 

3.  Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

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

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) materiale dachówkopodobnym – należy przez to rozumieć materiał o podobnych walorach estetycznych 

jak dachówka ceramiczna;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość 

w jakiej można sytuować budynek od linii rozgraniczającej drogi;  

4) obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;  

5) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez 

sumę rzutów pionowych zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków w stanie wykończonym;  
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6) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

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

miejsc wykonywania działalności;  

8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, 

przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;  

9) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub 

zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;  

10) usługach – należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach wolnostojących lub wbudowanych 

lokali usługowych w zakresie działalności administracyjno-biurowej, handlu detalicznego, gastronomii, 

opieki zdrowotnej, rzemiosła, obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych;  

11) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz 

krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych oraz zieleni niskiej minimalizujące oddziaływanie 

wynikające z działalności przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych dla sąsiednich terenów. 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, oznaczony symbolem P/U;  

2) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;  

3) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D;  

4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW;  

5) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony symbolem E. 

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń wyższych niż 1,80 

m od strony dróg publicznych;  

2) zakaz lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych z zastrzeżeniem pkt 4;  

3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) dopuszczenie lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych na terenach P/U oraz U o łącznej 

powierzchni do 25 m
2
 powierzchni reklamowej dla każdego z nich;  

5) dopuszczenie lokalizacji szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni nie przekraczającej 6 m
2
 na jednej 

działce;  

6) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;  

2) nakaz wprowadzenia na terenach P/U oraz U pasów zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu, przed 

oddaniem budynków do użytkowania,  

3) nakaz zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających utrzymanie dopuszczalnych poziomów 

hałasu, dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wymaganych przepisami odrębnymi. 

§ 6. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§ 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy ustalać wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych.  

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem P/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) rodzaj zabudowy: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, budynki usługowe oraz budynki usługowe 

z częścią magazynową lub wystawienniczą;  
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2) maksymalną wysokość zabudowy – 12,0 m do najwyższego punktu dachu;  

3) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej jeśli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;  

4) dopuszczenie niwelacji terenu w zakresie 1,0 metra względem istniejącego poziomu terenu;  

5) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,5, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej;  

6) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej;  

7) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

8) dachy płaskie oraz skośnie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 25º;  

9) zastosowanie na dachach skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze 

ceglasto-czerwonym, grafitowym lub brązowym;  

10) wyznaczenie miejsc postojowych na terenie nieruchomości dla samochodów osobowych w ilości 

minimum 3 stanowiska na 10 zatrudnionych. 

2. Dla terenu U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) rodzaj zabudowy: budynki usługowe z dopuszczeniem budynków obsługi technicznej i naprawy pojazdów 

mechanicznych wyłącznie w strefie oznaczonej na rysunku planu, budynki usługowe z częścią 

magazynową lub wystawienniczą, budynki administracyjno-biurowe, gastronomiczne oraz budynki 

handlowe o powierzchni sprzedażowej do 500 m
2
;  

2) dopuszczenie remontu i zachowania, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, bez prawa 

rozbudowy poza nieprzekraczalną linię zabudowy;  

3) maksymalną wysokość zabudowy - 10,0 m do najwyższego punktu dachu;  

4) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej jeśli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;  

5) dopuszczenie niwelacji terenu w zakresie 0,5 metra względem istniejącego poziomu terenu;  

6) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,5, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 

powierzchni działki budowlanej;  

7) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej;  

8) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30% powierzchni działki budowlanej;  

9) dachy dowolne, przy dachach skośnych nachylenie połaci dachowych do 45
0
;  

10) zastosowanie, dla dachów skośnych, dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego 

w kolorze ceglasto – czerwonym, grafitowym lub brązowym;  

11) lokalizację miejsc postojowych na terenie nieruchomości dla samochodów osobowych, w ilości łącznie 

nie mniejszej niż:  

a) 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,  

b) 3 stanowiska na każde rozpoczęte 100 m
2
 powierzchni użytkowej budynków handlowych,  

c) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m
2
 powierzchni użytkowej innych obiektów usługowych. 

3. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1)  lokalizację urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;  

2)  dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych. 

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.  
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§ 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości 

w rozumieniu przepisów odrębnych.  

2. Ustala się dla terenów minimalną powierzchnię wydzielanych działek budowlanych w wielkości:  

1) 1500 m
2
 dla terenu P/U;  

2) 1500 m
2
 dla terenu U. 

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

w tym zakazu zabudowy ustala się:  

1) w przypadku naruszenia ciągłości sieci drenarskiej nakaz jej odtworzenia lub zastosowania rozwiązań 

zastępczych po uzgodnieniu z administratorem sieci;  

2) nakaz uzgodnienia lokalizacji obiektów o wysokości równej lub większej niż 50,0 m n.p.t. z Szefostwem 

Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie systemów komunikacji ustala się:  

a) drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczoną symbolem KD-D, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej 

znajdującej się poza obszarem planu, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;  

b) drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;  

c) dla terenów P/U oraz U dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 6,0m, 

przy czym odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od tych dróg powinna wynosić nie mniej niż 5,0 

m;  

d) obsługę komunikacyjną terenów P/U oraz U z drogi wewnętrznej KDW oraz z drogi publicznej KD-D;  

e) nakaz uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi wszelkich działań polegających na modernizacji, 

rozbudowie oraz wykorzystaniu dróg do obsługi komunikacyjnej terenów planu;  

f) dopuszczenie zagospodarowania zielenią powierzchni nieutwardzonych w sposób nie kolidujący 

z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej;  

g) dopuszczenie realizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasów drogowych, 

z zachowaniem przepisów odrębnych; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora 

sieci,  

b) nakaz wyposażenia sieci wodociągowej w niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych oraz przemysłowych do 

sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem ich do kanalizacji, należy 

poddać wstępnemu oczyszczeniu do stopnia odpowiadającego wymogom określonym w obowiązujących 

przepisach szczegółowych;  

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:  

a) z terenów P/U oraz U do sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów z dopuszczeniem 

zagospodarowania ich na własnym terenie nieutwardzonym lub dołów chłonnych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

b) z powierzchni utwardzonych dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz 

odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

c) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;  

6) dopuszczenie budowy sieci telekomunikacyjnej, na warunkach określonych przez gestora sieci;  
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7) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw 

charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim 

stopniu sprawności z dopuszczeniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej;  

8) nakaz magazynowania segregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach na posesji 

i zagospodarowanie ich zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne i przepisami odrębnymi;  

9) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na 

miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne. 

§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.  

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.  

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 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 XLIV/539/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 26 lutego 2013 r.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/539/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 26 lutego 2013 r.  

 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 

gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ulicy Działkowej-dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6  

– część I.  

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 23.07.2012 r. do dnia 13.08.2012 r.; uwagi można było składać w terminie nieprzekraczalnym do 

dnia 27.08.2012 r.;  

- od dnia 25.10.2012 r. do dnia 14.11. 2012 r.; uwagi można było składać w terminie nieprzekraczalnym do 

dnia 28.11.2012 r.  

- od dnia 31.12.2012 r. do dnia 21.01.2013 r.; uwagi można było składać w terminie nieprzekraczalnym do 

dnia 05.02.2013 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:  

Lp 
Data  

wpływu  

uwagi 

Imię  
i nazwisko,  

i adres  

zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie  
nieruchomo-

ści, której 

dotyczy  
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy  

w sprawie  

rozpatrzenia uwag Uwagi/ uzasadnienie 

uwaga  

uwzględ-

niona 

uwaga 

nieuwzglę- 

dniona 

1.  27.08.  

2012 r.  
Rafał Robak, 

Joanna 

Malinowska, 
Katarzyna 

Pieczyńska  

 

Wnosimy o:  

1. zmianę oznaczeń drogi 1 KDW na1 KD-

D,  
2. zmniejszenie pasa zieleni z 10 na 5 m  

3. zmianę przeznaczenia terenu z 1U na P/U 

(według załącznika) 

Obszar planu  TAK  Droga 1KDW jest drogą bez 

przejazdu. Z uwagi na 

sąsiedztwo zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej pas 

zieleni 10,0m oraz zabudowa 

o charakterze usługowym są 
rozwiązaniem minimalizującym 

potencjalne negatywne 

oddziaływanie. 

2.  28.11.  

2012 r.  
Jan Konieczny  Wnioskuję o dopuszczenie możliwości 

lokalizacji usług związanych z obsługą 

techniczną i naprawą pojazdów - zmiana 
zapisu §2 pkt. 10 na treść: „usługach – 

należy przez to rozumieć usługi realizowane 

w ramach wolnostojących lub 
wbudowanych lokali usługowych 

w zakresie administracji-biurowej, handlu 

detalicznego, gastronomii, opieki 
zdrowotnej, rzemiosła z wyłączeniem 

sprzedaży paliw”.  

Obszar planu  TAK  Uwaga została uwzględniona 

w części przez Wójta Gminy:  

przy czym dopuszczenie na 
terenie usług (U) lokalizacji 

budynków usługowych obsługi 

technicznej  
i naprawy pojazdów 

mechanicznych wyłącznie 

w strefie oznaczonej na rysunku 
planu. 

3.  28.11.  
2012 r.  

Rafał Robak  1. §2 pkt. 10 - proszę o dopuszczenie 
lokalizacji usług obsługi technicznej  

i naprawy pojazdów.  

2. proszę o zwiększenie maksymalnej 
wysokości zabudowy na terenie 

oznaczonym symbolem 1U do 12 m.  

3. §12 pkt. 3 proszę o dopuszczenie 
tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych do momentu 

wybudowania kanalizacji sanitarnej.  

Obszar planu  TAK  Ad. pkt. 1 – Uwaga została 
uwzględniona w części przez 

Wójta Gminy – dopuszczenie na 

terenie usług (U) lokalizacji 
budynków usługowych obsługi 

technicznej i naprawy pojazdów 

mechanicznych wyłącznie 
w strefie oznaczonej na rysunku 

planu. 
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4.  05.02.  
2013 r.  

Jan Konieczny  Wnioskuję o zmianę zapisu §8 ust. 2 pkt. 1) 
na treść: „rodzaj zabudowy: budynki 

usługowe, budynki usługowe z częścią 
magazynową lub wystawienniczą, budynki 

administracyjno-biurowe, gastronomiczne 

oraz budynki handlowe o powierzchni 
sprzedaży do 500 m2”. 

Obszar planu  TAK  

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/539/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 26 lutego 2013 r.  

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 

gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ulicy Działkowej-dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – 

część I.  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 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. 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. (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059);  

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) 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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