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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, z pópniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, 
co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z UchwaEą Nr XLIII/412/2009 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 
2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywno[ci gospodarczej w Tarnowie Pod-
górnym po poEudniowej stronie drogi krajowej nr 2 
uchwalonego UchwaEą Nr XXVIII/151/99 Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne z dnia 28 wrze[nia 1999 r. 
oraz po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG 
ze studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów aktywno[ci go-
spodarczej w Tarnowie Podgórnym po poEudniowej 
stronie drogi krajowej nr 2, zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧZmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów aktywno[ci gospodarczej w Tarnowie Pod-
górnym po poEudniowej stronie drogi krajowej nr 2ｦ, 
opracowany w skali 1:1000; stanowiący zaEącznik 
nr 1 do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 
do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lają ry-
sunki planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to ro-

zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce na powierzchnię tej dziaEki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umieszczona 
[ciana frontowa projektowanego budynku bez pra-
wa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczają-
cej, za wyjątkiem takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, 
okap dachu, rynna, wiatroEap oraz innych detali 
wystroju architektonicznego budynku wysuniętych 
poza tę linię nie więcej nir 2,0 m.

4) powierzchnia biologicznie czynna ｠ nalery przez 
to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro[linno[cią oraz 
wodę powierzchniową na dziaEce budowlanej, a 
takre 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki 
na podEoru zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej nir 10,0 m², z zastrze-
reniem, re 30% danej powierzchni musi stanowić 
zieleG wysoka.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu;

§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1. pkt 1 na tereny okre[lone na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi 
symbolami: 1P/U, 2ZP, 3WS, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7P/U, 
8P/U, 9P/U oraz tereny dróg okre[lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbo-
lem: 10KDw.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 
oznaczono na rysunku planu symbolami:

1) P/U ｠ tereny obiektów produkcyjnych, magazy-
nów i skEadów oraz usEug;

2) ZP ｠ tereny zieleni urządzonej;
3) WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych;
4) KDw ｠ tereny dróg wewnętrznych;

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) zabudowę nalery lokalizować zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi na 
rysunku planu;
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2) na terenach oznaczonych symbolami: 1P/U, 
7P/U, 8P/U, 9P/U zezwala się na lokalizację jedno-
kondygnacyjnych obiektów infrastruktury technicz-
nej o powierzchni zabudowy do 4,0 m2 oraz jedno-
kondygnacyjnych budynków związanych z obsEugą 
wjazdu do 35,0 m2 poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji

4) istniejące i projektowane zakEady produkcyjne, 
bazy i skEady oraz obiekty usEugowe nalery otaczać 
szpalerami zieleni izolacyjnej, podkre[lającymi struk-
turę przestrzenną oraz podziaEy funkcjonalne i wEa-
sno[ciowe;

5) maksymalna wysoko[ć zabudowy na terenach 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów 
oraz usEug (P/U), okre[lona w Rozdziale 2 nie doty-
czy budowli, urządzeG i obiektów technologicznych;

6) na terenach 1P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U dopuszcza 
się lokalizacje wier i urządzeG telefonii komórkowej;

7) wszelkie projektowane na obszarze objętym 
planem budowle o wysoko[ci równej i większej nir 
50 m n. p. t. nalery kardorazowo zgEaszać do Sze-
fostwa SEurby Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych RP 
｠ przed wydaniem pozwolenia na ich budowę.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny obiektów produkcyjnych, magazynów 
i skEadów nalery zagospodarować zielenią, tak by 
zminimalizować uciąrliwo[ci pochodzące z tych ob-
szarów oraz poprawić walory krajobrazowe;

2) energia cieplna powinna pochodzić z przyja-
znych dla [rodowiska pródeE, z zastrzereniem §11 
pkt 11) lit. a) i b);

3) zakazuje się prowadzenia unieszkodliwiania od-
padów, w tym skEadowisk odpadów; magazynowa-
nie i odzysk odpadów innych nir komunalne more 
odbywać się jedynie na zasadach okre[lonych w 
przepisach o odpadach;

4) gromadzenie i usuwanie odpadów nalery oprzeć 
o istniejący system gospodarki odpadami, zgodnie z 
przepisami o odpadach;

5) wszelkie oddziaEywania z terenów obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz usEug 
(P/U) nie mogą powodować przekroczenia standar-
dów jako[ci [rodowiska, w szczególno[ci w zakre-
sie haEasu, okre[lonych przepisami odrębnymi poza 
teren, do którego inwestor posiada tytuE prawny.

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi na terenach obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów oraz usEug tj. w pomiesz-
czeniach administracyjnych nalery, staraniem i na 
koszt inwestora, zapewnić ochronę przed haEasem 
stosując rozwiązania techniczne zapewniające wEa-
[ciwe warunki akustyczne w budynkach zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

7) zakaz lokalizacji zabudowy usEugowej, dla któ-
rej przepisy odrębne okre[lają dopuszczalne pozio-

my haEasu w [rodowisku.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej: Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, istnieje 
konieczno[ć prowadzenia badaG archeologicznych 
podczas inwestycji związanych z zagospodarowa-
niem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, a 
wymagających prac ziemnych, w zakresie uzgod-
nionym pozwoleniem wEa[ciwego konserwatora 
zabytków w Poznaniu, przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę.

§9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu.

1) zakazuje się lokalizowania obiektów, jereli ne-
gatywne oddziaEywanie z nimi związane przenikaEo-
by na teren nieruchomo[ci nalerących do osób trze-
cich i byEoby w konflikcie z obecną lub planowaną 
funkcją tych nieruchomo[ci.

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlu wielko-
powierzchniowego;

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów oraz usEug.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) podstawowy ukEad komunikacyjny stanowią 
drogi publiczne zlokalizowane poza obszarem opra-
cowania planu oraz projektowana droga wewnętrz-
na 10KDw;

2) tereny objęte planem będą obsEugiwane pod 
względem komunikacji z przylegEych dróg publicz-
nych i wewnętrznych, na zasadach okre[lonych w 
Rozdziale 2;

3) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację dróg wewnętrz-
nych, w ramach zagospodarowania terenu, pod wa-
runkiem zachowania minimalnej szeroko[ci 10,0 m 
w liniach rozgraniczających oraz zachowanie odle-
gEo[ci zabudowy min.6,0 m od linii zabudowy;

4) w ramach terenów nalery zapewnić odpowied-
nią liczbę miejsc postojowych zaspokajającą po-
trzeby w zakresie postoju samochodów z uwzględ-
nieniem warunków technicznych okre[lonych w 
przepisach odrębnych, jednak nie mniej nir:

a) dla obiektów produkcyjnych, magazynów i 
skEadów ｠ 2 oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe 
na 2-ch zatrudnionych

b) dla obiektów i lokali usEugowych ｠ min. 2 oraz 
dodatkowo 1 stanowisko na karde rozpoczęte 50,0 
m2 powierzchni urytkowej.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) docelowo nalery zapewnić wykonanie peEnego 
uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury tech-
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nicznej powiązaną z systemem gminnym oraz pod-
Eączenia do niej terenu objętego planem;

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia 
technicznego nalery lokalizować na terenie dróg, a 
w uzasadnionych przypadkach równier na terenach 
o innym przeznaczeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia 
technicznego nalery realizować zgodnie z opraco-
waniami dotyczącymi rozwoju sieci, w oparciu o 
wnioski przyszEych odbiorców;

4) dopuszcza się na lokalizację na obszarze planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej nie zwią-
zanych z obsEugą terenu objętego planem;

5) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powiąza-
nie terenu objętego planem z istniejącym i projek-
towanym ukEadem sieci wodociągowej; adaptację, 
rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci 
wodociągowej;

6) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cieków 
plan ustala powiązanie terenu objętego planem z 
systemem kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogól-
nospEawnej;

7) odprowadzenie [cieków z obiektów produkcyj-
nych more nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej 
lub do sieci kanalizacji ogólnospEawnej po speEnieniu 
wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w 
tym ewentualnej konieczno[ci podczyszczenia [cie-
ków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu 
z wEa[ciwym zarządcą tej sieci;

8) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, ogól-
nospEawnej lub do gruntu, z uwzględnieniem przepi-
sów odrębnych;

9) odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych z terenów komunikacji koEowej, placów 
skEadowych i innych okre[lonych obowiązującymi 
przepisami more nastąpić do sieci kanalizacji desz-
czowej, do sieci kanalizacji ogólnospEawnej lub do 
gruntu po speEnieniu wymogów wynikających z 
przepisów odrębnych, w tym ewentualnej koniecz-
no[ci podczyszczenia [cieków do odpowiednich pa-
rametrów, w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą tej 
sieci;

10) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan 
ustala powiązanie terenu objętego planem z syste-
mem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii 
napowietrznych (preferowana przebudowa na linie 
kablowe) lub kablowych [redniego i niskiego napię-
cia oraz stacji transformatorowych;

11) dla zaopatrzenia w ciepEo:
a) zaleca się stosowanie ogrzewania gazowego 

oraz systemy wykorzystujące pródEa czystej energii, 
w szczególno[ci: pompy cieplne, kolektory sEonecz-
ne, energie elektryczną,

b) dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, sta-
Eych i gazowych pod warunkiem speEnienia wyma-
gaG okre[lonych w przepisach prawa w zakresie 
ochrony powietrza,

12) dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie 
terenu objętego planem z istniejącym i projektowa-

nym ukEadem sieci gazowej; adaptację, rozbudowę, 
wymianę, modernizację istniejącej sieci gazowej;

13) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia 
technicznego, kolidujących z projektowanym zain-
westowaniem;

14) ustala się obowiązek gospodarowania odpa-
dami zgodnie z przepisami o odpadach;

15) w przypadku konieczno[ci naruszenia syste-
mu melioracyjnego nalery zastosować rozwiązanie 
zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono w 
ustaleniach szczegóEowych w Rozdziale 2 z zastrze-
reniem §12 pkt 2);

2) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokaliza-
cję dróg wewnętrznych oraz urządzeG infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§13. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§14. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów pro-
dukcyjnych, magazynów i skEadów oraz usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dopuszcza się podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych dziaEek ｠ 3000,0 m2

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej,
b) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania
c) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 60% po-

wierzchni dziaEki budowlanej
e) powierzchnia biologiczna czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) dojazd z dróg publicznych oraz innych terenów 

zlokalizowanych poza granicami opracowania pla-
nu, z drogi wewnętrznej 10KDw oraz z dróg we-
wnętrznych wydzielonych stosownie do potrzeb, z 
zastrzereniem lit. b

b) zakazuje się tworzenia bezpo[rednich wEączeG 
do Eącznicy na węple drogi krajowej nr 92 z dro-
gą powiatową Tarnowo Podgórne-Lusowo, obsEuga 
komunikacyjna morliwa jest wyEączni z ulicy Wierz-
bowej,
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c) dla obsEugi komunikacyjnej dla terenu 1P/U do-
puszcza się dojazd z drogi wewnętrznej 10 KDw 
przez tereny 3WS, 2ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej - zgodnie z §11.

§15. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEki geodezyjne zgodne z li-

niami rozgraniczającymi teren,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek,
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urządze-

nia infrastruktury technicznej
c) powierzchnia biologiczna czynna ｠ min. 70% 

powierzchni terenu,
4) na terenie 6ZP dopuszcza się lokalizację zbior-

nika retencyjnego dla magazynowania wód opado-
wych z terenu objętego opracowaniem planu oraz 
poza jego granicami z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
wewnętrznej 10KDw lub przez tereny 1P/U, 3WS;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 3WS:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny wód powierzch-
niowych [ródlądowych;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-
lić dziaEkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się zakaz zabuddowy kubaturowej
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ kEadki i 

urządzenia hydrotechniczne zabezpieczające brzegi 
wód

4) nalery umocnić i zabezpieczyć skarpy nie naru-
szając naturalnych warunków [rodowiskowych;

5) nalery zabezpieczyć wody przed niekontrolo-
wanym napEywem zanieczyszczonych wód z tere-
nów sąsiednich;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ do-
jazd z drogi publicznej zlokalizowanej poza granica-
mi opracowania planu, z drogi wewnętrznej 10KDw 
przez tereny 4ZP,5ZP, 6ZP lub z terenów przyle-
gEych 1/P/U, 7P/U, 9P/U, 2ZP;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 10KDw:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny dróg wewnętrz-
nych;

2) szeroko[ć drogi wewnętrznej w liniach rozgra-
niczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) przestrzeG drogi wewnętrznej more sEuryć do 
prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lo-
kalizacji urządzeG infrastruktury technicznej;

§18. Stawka procentowa jednorazowej opEaty od 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci:

1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U - 30%;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 2ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP - 30%;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 3WS - 30%;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 10KDw - 30%.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§19. Na obszarze objętym zmianą planu tracą 
moc ustalenia ｧmiejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów aktywno[ci gospo-
darczej w Tarnowie Podgórnym po poEudniowej 
stronie drogi krajowej nr 2ｦ dotyczące w czę[ci jed-
nostek oznaczonych symbolami 70.4AG, 70.7AG, 
70.8AG, 70.14AG, 7KL5eZP, 70.13AG, 70.11AG, 
70.12AG, 70.10AG, 70.11aAG, 70.12aAG i 9KL6 
zatwierdzonego UchwaEą Nr XVIII/151/99 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 wrze[nia 1999 
r.

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska-Szkurat



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196 Poz. 3612｠ 21364 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 196 Poz. 3612, 3613｠ 21365 ｠

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-

ga, co następuje:
Stwierdza się braku uwag nieuwzględnionych 

przez Wójta Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

1. Nie przewiduje się kosztów obciąrających bu-
dret Gminy poniewar projektowana droga 10KDw 

jest drogą wewnętrzną i Gmina nie będzie ponosić 
kosztów jej wykupu i uzbrojenia.

2. Finansowanie inwestycji drogowych i infra-
strukturalnych będzie odbywać się przez wEa[ciwe 
przedsiębiorstw, w kompetencji których lery rozwój 
sieci, przy wspóEfinansowaniu przez inwestorów.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LXXIV/719/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

W SPRAWIE: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW  
AKTYWNOZCI GOSPODARCZEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM  PO PODUDNIOWEJ STRONIE DROGI KRA-

JOWEJ NR 2

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr LXXIV/719/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

W SPRAWIE: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW  
AKTYWNOZCI GOSPODARCZEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM  PO PODUDNIOWEJ STRONIE DROGI KRA-

JOWEJ NR 2

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego ｧRejon ulic SoEtysiej i PrzeEa-
jowejｦ w Poznaniu, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 
(uchwaEa Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Pozna-
nia z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej ｧpla-
nemｦ.

2. Plan obejmuje obszar poEorony pomiędzy ulica-
mi: Murawa, SEowiaGska, Szelągowska oraz Wino-
grady.

3. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 
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UCHWADA Nr LXXV/1032/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧRejon ulic SoEtysiej i PrzeEajowejｦ.


