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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 z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218) 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, 
pópn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwa-
la, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i terenów przylegEych ｠ czę[ć Lusowo, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo 
Podgórne, zwany dalej planem.

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

tytuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i terenów przylegEych ｠ czę[ć Lusowoｦ 
w skali 1: 1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do ni-
niejszej 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.

§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 20º 
do 45º;

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

11) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne

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

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku symbolem MN.

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

1) lokalizację ogrodzeG wyEącznie arurowych lub 
w formie rywopEotów;
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2) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania 
obiektów budowlanych i urządzeG, które wpEywają 
negatywnie na Ead przestrzenny, w tym:

a) reklam;
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy;

c) ogrodzeG z elementów prefabrykowanych;
d) zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruk-

tury technicznej.

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

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

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

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

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

6) dla terenów oznaczonych na rysunku symbo-
lami MN dopuszczalne poziomy haEasu jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego  ustala się obowiązek prowadzenia badaG ar-
cheologicznych podczas inwestycji  związanych z 
zagospodarowaniem i zabudowywaniem przedmio-
towego terenu a  wymagających prac ziemnych. 
Pozwolenie na badania archeologiczne inwestor  wi-
nien uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
się lokalizację tablic informacyjnych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem MN 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

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

2) lokalizację zabudowy w ukEadzie wolnostoją-
cym;

3) lokalizację gararu jako wbudowanego lub przy-
legającego do budynku mieszkalnego;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy 30% po-
wierzchni dziaEki;

5) minimalną powierzchnię zieleni ｠ 50% po-
wierzchni dziaEki;

6) maksymalną wysoko[ć zabudowy - 2 kondy-
gnacje z poddaszem urytkowym ｠ 8 m;

7) dla gEównych poEaci dachowych budynków 
mieszkalnych stosowanie dachów stromych;

8) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie do-
wolnej geometrii dachu;

9) w przypadku dachu stromego pokrycie ｠ bla-
cha, dachówka lub materiaE dachówkopodobny;

10) dopuszczenie podpiwniczenia budynków;
11) zakaz wtórnych podziaEów z wyjątkiem po-

dziaEów pod obiekty infrastruktury technicznej i w 
celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nierucho-
mo[ciami;

12) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-
wych na jeden lokal mieszkalny.

§9. 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.

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

częcia postępowania scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;

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

§11. 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.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu 
MN:

1) zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie, 
w granicach dziaEki budowlanej;

2) obsEugę komunikacyjną z przylegEych dróg pu-
blicznych.

§13. 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-
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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 terenie;

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.

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

§15. 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

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

§17. 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



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 162 Poz. 3064｠ 17631 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 162 Poz. 3064｠ 17632 ｠

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:

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 uchwalenia zmiany 
planu. Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy.

ZaEącznik Nr 2
Do UchwaEy Nr LXV/649/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu i terenów przylegEych ｠ czę[ć Lusowo

ZaEącznik Nr 3
Do UchwaEy Nr LXV/649/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu i terenów przylegEych ｠ czę[ć Lusowo
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§11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i 
projektowanych sieci infrastruktury technicznej. 
§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu MN: 
1) zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie, w granicach działki 
budowlanej; 
2) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych. 
§13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej; 
 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy w sprawie 
rozpatrzenia uwag L.p. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i 
imię, i adres 

zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
Uwaga 
uwzglę-
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 
1. 18.01.2010 Jarosław 

Kawicki, 
Zakrzewo 

Rozszerzenie obszaru objętego 
zmianą planu o dz. 477/2 
położoną przy ulicy Grzybowej 
w Lusowie oraz o zmianę 
przeznaczenia ww. działki z 
terenu rolnego bez prawa 
zabudowy na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

477/2  Tak 

2. 18.01.2010 Aleksandra 
Wiatr, 
Zakrzewo 

Rozszerzenie obszaru objętego 
zmianą planu o dz. 477/1 
położoną przy ulicy Grzybowej 
w Lusowie oraz o zmianę 
przeznaczenia ww. działki z 
terenu rolnego bez prawa 
zabudowy na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

477/1  Tak 

 
Załącznik Nr 3 
Do Uchwały Nr LXV/649/2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 2 marca 2010 r. 
 
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów 
przyległych – część Lusowo 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje: 
 
Nie przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany planu. Powyższa uchwała nie powoduje powstania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 
 
 
3065 
UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2010 RADY GMINY KWILCZ 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
 
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) Rada Gminy Kwilcz 
uchwala, co następuje: 
 
§1. Ustala się przebieg istniejącej drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą nr XXIII/214/2001 z dnia 27 
sierpnia 2001 r. 


