
 

 

UCHWAŁA NR XL/498/2012 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 11 grudnia 2012 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Swadzim - fragment 

ul. Wysogotowskiej 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) 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) Rada Gminy 

Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Swadzim – 

fragment ul. Wysogotowskiej, zwanym dalej „planem”, stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała Nr 

XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku).  

2. Integralną częścią uchwały są:  

1) załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu”;  

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie 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. 

3. Granice planu określono w części graficznej planu. Powierzchnia planu wynosi około 0,33 ha. 

§ 2. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania ustala się teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

KD.  

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne;  

2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć inne źródła prawa;  

3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią 

rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, nie podejmuje się ustaleń.  

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

1) dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

2) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej;  
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3) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie 

opracowania w sposób niepogarszający stanu środowiska lub usuwanie ich zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań 

archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji drogowej na fragmencie ulicy 

Wysogotowskiej. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed wydaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje się 

ustaleń.  

§ 8. Dla terenu drogi publicznej KD ustala się:  

1) klasę drogi dojazdowej;  

2) szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej niż 10,0 m;  

3) lokalizację elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

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

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.  

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się 

ustaleń.  

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

w tym zakaz zabudowy nie podejmuje się ustaleń.  

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

istniejących sieci infrastruktury technicznej z możliwością przebudowy, remontu i budowy nowej.  

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

terenów nie podejmuje się ustaleń.  

§ 14. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

Przewodniczący Rady 

(-) Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/498/2012  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 11 grudnia 2012 r.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/498/2012  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 11 grudnia 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

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

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) przedmiotowy projekt został wyłożony do publicznego wglądu 

w dniach od 22 października do 16 listopada 2012 roku. Uwagi można było składać do dnia 4 grudnia 2012 

r.  

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu.  

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie 

ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/498/2012  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 11 grudnia 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania  

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

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

  

§ 1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu 

przeznaczonego w całości pod drogę publiczną.  

Realizacja ustaleń planu wiązać się będzie z przejęciem gruntu oraz realizacją i utrzymaniem drogi.  

1) Gmina planuje pozyskać grunt wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego pod komunikację 

w drodze zamiany z dotychczasowym zarządcą terenu tj. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych;  

2) Powierzchnia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości jest 

przeznaczona do zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne. W związku z powyższym kosztem 

obciążającym budżet gminy będzie opłata za zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 

poz. 1266 z późn. zm.);  

3) Realizacja inwestycji drogowych odbywać się będzie na podstawie strategicznych dokumentów 

finansowymi Gminy poprzez wydatki z budżetu gminy, współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

poprzez budżet gminy. 
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