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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 pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, pópn. zm.) Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy 
Rynkowej w Przepmierowie ｠ dla dziaEki nr 383, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo 
Podgórne, zwaną dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w obrębie ulicy Rynkowej w 
Przepmierowie ｠ dla dziaEki nr 383ｦ w skali 1: 500, 
stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia 
rysunek. Obszar opracowania wynosi 3574m2.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy mowa jest o:

1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

2) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o kącie pochylenia poEaci dachowych od 12º 
do 35º;

3) ekologicznych paliwach ｠ nalery przez to ro-
zumieć paliwa charakteryzujące się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takie jak paliwa pEynne, 
gazowe i staEe (np. biomasa i drewno) oraz alterna-
tywne pródEa energii;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-

ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

5) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię zabudowy, na której muszą się znaj-
dować [ciany frontowe budynków;

6) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi najwyrej 30%;

7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej;

8) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

9) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

10) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

11) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć element systemu informacji gminnej, informa-
cji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekolo-
gicznej;

12) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery 
przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a 
takre ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i 
pozostaEymi skEadnikami jego szaty ro[linnej.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1) teren usEug zdrowia, oznaczony na rysunku 
symbolem UZ;

2) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-
ku symbolem KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania 
obiektów budowlanych i urządzeG, które wpEywają 
negatywnie na Ead przestrzenny, w tym:
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a) reklam przesEaniających istotne elementy i deta-
le architektoniczne elewacji budynków, np.: portale 
i okna, balustrady, gzymsy itp.,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych,

d) zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruk-
tury technicznej;

2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budyn-
ku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów i ta-
blic informacyjnych o powierzchni Eącznej do 6 m².

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie 
raportu oddziaEywania na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przed-
sięwzięć inwestycji celu publicznego;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz wprowadzania do powietrza substancji 
ponad warto[ci okre[lone przepisami odrębnymi;

4) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

5) zagospodarowanie zadrzewieniami i zakrzewie-
niami wszystkich powierzchni wolnych od utwar-
dzenia;

6) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

7) dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi - na terenie UZ w 
przypadku lokalizacji szpitala - jak dla terenów szpi-
tali poza miastem.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nadzór archeologiczny podczas wykony-
wania robót ziemnych, jereli wymagają tego prze-
pisy odrębne w zakresie ustalonym z wEa[ciwym 
organem ochrony zabytków.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury;
3) dla terenów dróg wewnętrznych spójne zago-

spodarowanie w zakresie nawierzchni i maEej archi-
tektury.

§8. 1. Na terenie usEug zdrowia, oznaczonym na 
rysunku symbolem UZ, ustala się następujące pa-

rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% 
powierzchni dziaEki;

3) minimalna powierzchnia zieleni - 20% po-
wierzchni dziaEki;

4) maksymalna wysoko[ć budynków 2 kondygna-
cje ｠ 9m;

5) stosowanie dachów stromych lub pEaskich;
6) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek budow-

lanych, z zastrzereniem pkt 7;
7) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG peEnych o 

wysoko[ci nie większej nir 1,5 m wzdEur linii roz-
graniczającej z drogą powiatową;

8)  dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic infor-
macyjnych o powierzchni jednostkowej nie przekra-
czającej 3m2,lokalizowanych wyEącznie na elewacji 
budynków w strefie kondygnacji parteru oraz na 
ogrodzeniu od strony wjazdu na teren;

9) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych w 
ilo[ci co najmniej 15 miejsc na terenie;

10) obsEuga komunikacyjna terenu z ulicy Rynko-
wej zlokalizowanej wzdEur zachodniej granicy planu 
i terenu drogi wewnętrznej KDW;

11) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir 1700 m2.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 11 nie dotyczą wydzie-
lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej 
na terenie oraz wydzielenia dziaEek pod drogi we-
wnętrzne.

§9. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym na 
rysunku symbolem KDW, ustala się:

1) sytuowanie jezdni, pieszo-jezdni lub stosowa-
nie rozwiązaG typu strefa zamieszkania;

2) dopuszczenie sytuowania innych nir wymienio-
ne w pkt 1, elementów infrastruktury transporto-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej;

4) dopuszczenie wyznaczania stanowisk postojo-
wych i miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów.

§10. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§11. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;
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2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§12. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się 
uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wy-
magaG i ograniczeG wynikających z przebiegu ist-
niejących i projektowanych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

§13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, z zewnętrznym ukEadem komuni-
kacyjnym;

3) parametry elementów infrastruktury transpor-
towej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami 
odrębnymi;

4) dopuszczenie zmiany geometrii elementów in-
frastruktury transportowej, pod warunkiem utrzy-
mania wszystkich wymaganych zgodnie z planem 
elementów zagospodarowania przestrzennego oraz 
zachowania wymagaG okre[lonych w przepisach 
odrębnych.

§14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym w szczególno[ci sieci: wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej, telekomunikacyjnej;

3) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

4) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenach z dopuszczeniem odprowadzenia 
do sieci kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
7) zaopatrzenie w ciepEo z ekologicznych paliw lub 

energii elektrycznej;
8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej;
9) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektro-

energetycznych i telekomunikacyjnych jako kablo-
wych;

10) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych wolnostojących lub wbudowanych przy czym 
pomieszczenia na ten cel nalery zlokalizować na po-
ziomie ,,0ｦ zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.

§16. Dla terenu objętego planem ustala się 30% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§17. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska-Szkurat
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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:

Nie przewiduje się kosztów związanych z realiza-

cją drogi KDW poniewar jest to droga wewnętrzna 
i Gmina nie będzie obciąrona kosztem odszkodowa-
nia za drogę. Wykup nieruchomo[ci i budowa drogi 
more nastąpić w pópniejszym terminie z uwzględ-
nieniem [rodków w budrecie Gminy.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy nr LXXVI/748/ 2010

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 
do UchwaEy Nr LXXVI/748/ 2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie ulicy Rynkowej w Przepmierowie - dla dziaEki nr 383

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy nr LXXVI/748/ 2010

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 
do UchwaEy Nr LXXVI/748/ 2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie ulicy Rynkowej w Przepmierowie - dla dziaEki nr 383

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 
1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( 
Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada 
Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, ulice 
na terenie Gminy Suchy Las, o których mowa w 
zaEączniku do uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Suchy Las.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) JarosEaw Ankiewicz
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