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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:

1. Do zadaG wEasnych Gminy nalereć będzie roz-
budowa sieci uzbrojenia technicznego w drodze pu-

blicznej 14KDd ｠ ulica Le[na.
2. Nie przewiduje się kosztów związanych z reali-

zacją dróg 15KDw, 16KDw, 17KDw, 18KDw ponie-
war projektowane drogi są drogami wewnętrznymi 
i Gmina nie będzie ponosić kosztów ich wykupu i 
uzbrojenia. 

ZaEącznik nr  2 
do UchwaEy Nr LXXI/699/2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronione-
go krajobrazu i terenów przylegEych - czę[ć Ceradz Ko[cielny i Jankowice ｠ dla terenów poEoronych w 

centrum Jankowic ｠ czę[ć I

ZaEącznik nr  3 
do UchwaEy Nr LXXI/699/2010 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronione-
go krajobrazu i terenów przylegEych - czę[ć Ceradz Ko[cielny i Jankowice ｠ dla terenów poEoronych w 

centrum Jankowic ｠ czę[ć I

§1. Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póp-
niejszymi zmianami);

- 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 ze zmianami) oraz 
UchwaEy Nr XXIV/210/2009 Rady Miejskiej w Ra-
koniewicach z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek 
o numerach geodezyjnych 27 i 28 w m. JabEonna. 
Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala: zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla dziaEek o numerach geodezyjnych 27 i 28 

w m. JabEonna - zwaną dalej planem. Teren objęty 
ustaleniami planu miejscowego przedstawiony jest 
w granicach okre[lonych na zaEączniku graficznym 
do niniejszej uchwaEy w skali 1:1000. Jednocze[nie 
Rada stwierdza zgodno[ć przeznaczenia terenu z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Rakoniewi-
ce zatwierdzonego uchwaEą Rady Miejskiej w Ra-
koniewicach Nr XIX/115/2000 z dnia 27 kwietnia 
2000 roku.

§2. Przedmiotem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest wprowadzenie dla te-
renu objętego planem ｠ funkcji produkcyjnej, usEu-
gowej, magazynowo-skEadowej, hodowlanej oraz 
obsEugi produkcji w gospodarstwach rolnych i ho-
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UCHWADA Nr XXXVIII/338/2010 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek o numerach geode-
zyjnych 27 i 28 w m. JabEonna
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dowlanych.
Dla czę[ci terenu wprowadza się funkcję towarzy-

szącą - komunikacyjną ｠ teren dróg wewnętrznych 
i parkingów. Ponadto wprowadza się funkcję tere-
nów infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej 
(izolacyjnej) i teren lasów. ZaEącznikami do niniejszej 
uchwaEy są takre:

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu ｠ zaEącznik nr 2 

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania ｠ zaEącznik nr 3 (nie 
podlega publikacji)

DZIAD I
Ustalenia ogólne

§3. Plan okre[la:
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania.

2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych.

6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów.

12. Stawki procentowe na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy.

§4. Ilekroć w dalszej czę[ci uchwaEy mowa jest o:
1. planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenie za-

warte w niniejszej uchwale wraz z zaEącznikiem gra-
ficznym,

2. rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik do 
niniejszej uchwaEy,

3. przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć dominujące przeznaczenie w obszarze wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi,

4. przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć inne nir podstawowe przeznaczenie 
obszaru, uzupeEniające go i nie będące z nim w 
sprzeczno[ci,

5. jednostce bilansowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar terenu o okre[lonej funkcji wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-
czony symbolem urytkowania,

6. przepisach szczególnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć aktualne w trakcie realizacji niniejszej uchwaEy 
przepisy prawne (ustawy z aktami wykonawczymi),

7. nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć okre[loną nieprzekraczalną odle-
gEo[ć lokalizowania obiektów od linii rozgraniczają-
cych

8. gabarytach obiektów - nalery przez to rozumieć 
dEugo[ci, szeroko[ci i wysoko[ci obiektów dopusz-
czonych do lokalizacji w danej jednostce bilansowej

9. wskapnikach intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć okre[loną procentowo powierzch-
nię terenu dopuszczoną do zabudowy

10. funkcji lub sposobie urytkowania terenu ｠ na-
lery przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru

11. uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zja-
wiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych.

§5. Integralną czę[cią planu jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący zaEącznik graficzny do ni-
niejszej uchwaEy.

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami 
są:

- granica obszaru objętego planem, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwaEy; 

- linie wewnętrznego podziaEu, rozgraniczające te-
reny o rórnych funkcjach ｠ okre[lone (linia ciągEa);

- nieprzekraczalne linie zabudowy;
- symbole przypisane danym terenom, okre[lające 

lokalizację ustaleG niniejszej uchwaEy
3. PozostaEe nie wymienione w ust. 2 elementy 

rysunku planu mają charakter informacyjny bądp 
stanowią propozycje bardziej szczegóEowych roz-
wiązaG, które nie są ustaleniami planu.

§6. Na caEym obszarze objętym planem obowiązu-
ją następujące zasady zagospodarowania:

1. Przewiduje się morliwo[ć Eączenie dziaEek geo-
dezyjnych.

2. Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziaEu 
dziaEek.

3. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko pod wa-
runkiem speEnienia wymogów ochrony [rodowiska, 
okre[lonych w przepisach odrębnych.

4. Uciąrliwo[ć poszczególnych funkcji musi za-
wierać się w granicach terenu, do którego Inwestor 
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posiada tytuE prawny.
5. Dopuszcza się o[wietlenie terenu przeznaczo-

nego na drogi wewnętrzne, systemem niezbędnym 
dla prawidEowego jego funkcjonowania.

6. Wprowadza się zakaz wznoszenia obiektów 
budowlanych i konstrukcji wyrszych nir 50 m nad 
poziom terenu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

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

1. teren przeznaczony pod lokalizację urządzeG 
elektroenergetycznych obsEugujących obiekty i linie 
technologiczne zlokalizowane w jednostkach 2P/U/
RU i 4P/U/RU

- oznaczony na rysunku planu symbolem 1 E. 
Ustala się obsEugę komunikacyjną jednostki bilanso-
wej 1E z dróg gminnych

- na warunkach uzgodnionych z dysponentem dro-
gi.

2. teren obsEugi produkcji w gospodarstwach 
rolnych i hodowlanych, obiektów produkcyjnych, 
hodowlanych skEadów i magazynów, zabudowę 
usEugową, z funkcjami towarzyszącymi i uzupeEnia-
jącymi funkcje podstawowe w tym tereny obsEugi 
komunikacji koEowej ｠ oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem 2P/U/RU. Ustala się obsEugę komu-
nikacyjną jednostki bilansowej 2P/U/RU z drogi 
wewnętrznej 3KDW oraz z dróg gminnych ｠ na wa-
runkach uzgodnionych z dysponentem drogi.

3. teren pod planowaną drogę wewnętrzną 3KDW, 
poprzez urządzenie jednego zjazdu z drogi powiato-
wej nr 706

4. tereny pod planowaną zabudowę produkcyj-
ną, skEadów i magazynów i zabudowę hodowlaną, 
usEugową, z funkcjami towarzyszącymi i uzupeEnia-
jącymi funkcje podstawowe w tym tereny obsEugi 
komunikacji koEowej ｠ oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem 4P/U/RU. Ustala się obsEugę komu-
nikacyjną jednostki bilansowej 4P/U/RU z drogi 
wewnętrznej 3KDW oraz z dróg gminnych ｠ na wa-
runkach uzgodnionych z dysponentem drogi.

5. teren przeznaczony pod zieleG urządzoną (izola-
cyjną) - oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP

6. teren przeznaczony pod zieleG urządzoną (izola-
cyjną) - oznaczony na rysunku planu symbolem 6ZP

7. teren lasu - oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 7ZL

8. teren przeznaczony pod zieleG urządzoną (izola-
cyjną) - oznaczony na rysunku planu symbolem 8ZP

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§8. Linie wewnętrznego podziaEu, rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu okre[lono na rysun-
ku planu linią ciągEą jako [ci[le okre[lone.

§9. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące zasady ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1. projektowaną zabudowę w jednostkach 2P/U/
RU i 4P/U/RU nalery sytuować zgodnie z wyznaczo-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre[lo-
nymi na rysunku planu.

2. projektowane obiekty dostosować wzajemnie z 
zachowaniem parametrów okre[lonych w rozdziale 
6,

3. w ramach jednostek bilansowych 2P/U/RU i 
4P/U/RU dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrz-
nych, placów manewrowych, miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych i cięrarowych.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§10. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego:

1. Nie dopuszcza się magazynowania na wolnym 
powietrzu materiaEów szkodliwych, pylących emi-
tujących odory oraz mogących przenikać do gleb i 
wód gruntowych,

2. Nakazuje się zabezpieczenie [rodowiska grun-
towo ｠ wodnego przed zanieczyszczeniami ropo-
pochodnymi poprzez uszczelnienie nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych, parkingów, a takre in-
nych powierzchni nararonych na zanieczyszczenie 
tymi substancjami, oraz stosowanie separatorów. 
Zezwala się na odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z dachów i terenów nie nararonych 
na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi dla 
[rodowiska, po terenie wEasnych nieruchomo[ci, 
docelowo - poprzez podEączenie do projektowanego 
systemu kanalizacji deszczowej, a dla terenów dróg 
publicznych, placów manewrowych i parkingów 
ustala się ich zagospodarowanie z uwzględnieniem 
przepisów rozporządzenia w sprawie warunków ja-
kie nalery speEnić przy wprowadzaniu [cieków do 
wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegól-
nie szkodliwych dla [rodowiska wodnego,

3. Masy ziemne lub skalne powstaEe w trakcie 
realizacji inwestycji mogą być wykorzystane na 
miejscu pod warunkiem, re ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeG wymaganych standardów 
jako[ci gleby i ziemi, o których mowa w przepisach 
odrębnych. Morna je równier zagospodarować po-
przez zEorenie na gminnym skEadowisku odpadów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

4. W zakresie ochrony przed haEasem - tereny 
oznaczone w planie symbolem P/U/RU nalerą do te-
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renów zabudowy produkcyjnej, usEugowej, skEadów 
i magazynów oraz obsEugi komunikacji koEowej. 
Tereny te nie podlegają ochronie akustycznej. Ze 
względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ｠ na granicy z tymi terenami nale-
ry zachować- dopuszczalne poziomy haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Na caEym obszarze objętym planem wprowadza 
się zasadę peEnego wykorzystania i ochrony zieleni 
istniejącej. Ponadto wprowadza się zieleG urządzoną 
izolacyjno-ochronną, ozdobną, wysoką i niską.

6. Na caEym obszarze objętym planem występu-
ją urządzenia melioracyjne (teren zdrenowany). Po-
szczególne etapy procesów inwestycyjnych nalery 
uzgadniać z wEa[ciwym organem zarządzającym 
melioracją i urządzeniami wodnymi.

7. Do czasu realizacji poszczególnych inwestycji 
urytkowanie terenu pozostawia się w dotychczaso-
wym rolniczym wykorzystaniu.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§11. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej: Na terenie objętym planem zlokalizowane 
są stanowiska archeologiczne będące pod ochro-
ną konserwatorską. Dla ochrony archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych 
związanych z zabudowaniem bądp zagospodarowa-
niem terenu ｠ ustala się obowiązek prowadzenia 
badaG archeologicznych. Wniosek o pozwolenie na 
prowadzenie prac archeologicznych winien być zEo-
rony do wEa[ciwych sEurb konserwatorskich przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§12. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny przestrzeni publicznej.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§13. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolami 2P/U/RU i 4P/U/RU ustala się:

1. Morliwo[ć dokonania podziaEu i scalania terenu 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Przeznaczenie dziaEek powstaEych w wyniku 
podziaEu pod nową zabudowę lub drogę.

3. Morliwo[ć lokalizacji obiektów kubaturowych 
produkcyjnych, usEugowych, magazynowo-skEado-
wych, hodowlanych, obiektów obsEugi produkcji w 
gospodarstwach rolnych i hodowlanych, obiektów 
obsEugi komunikacji koEowej.

4. Morliwo[ć lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej dla obsEugi procesów technologicznych,

5. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla projekto-
wanych obiektów wymienionych w punkcie 3 - w 
odlegEo[ci 15,0 m od granicy dziaEki nr 28 z drogą 
- dziaEka nr 37 oraz 20,0 m od granicy dziaEki nr 28 
z drogą powiatową - dziaEka nr 357.

6. Maksymalny procent zabudowy w obrębie po-
szczególnych jednostek bilansowych - do 50% przy 
minimalnej wielko[ci powierzchni biologicznie czyn-
nej ｠ 25%.

7. Gabaryty obiektów wymienionych w punkcie 
3:

- wysoko[ć od poziomu terenu do najwyrszego 
punktu ｠ do 50,0 m,

- dachy pEaskie lub strome symetryczne, dwu - lub 
wielospadowe o kącie nachylenia poEaci od 5° do 
35°,

8. PoEączenia komunikacyjne poszczególnych 
dziaEek - z istniejących dróg publicznych poprzez 
drogi wewnętrzne.

9. Morliwo[ć grodzenia terenu w granicach wEa-
sno[ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

10. Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie 
terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rol-
nym.

§14. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolem 1E ustala się:

1. Morliwo[ć dokonania podziaEu terenu zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi [ci[le okre[lonymi na 
rysunku planu (linie ciągEe) okre[lające zasady po-
dziaEu.

2. Przeznaczenie dziaEki powstaEej w wyniku po-
dziaEu pod lokalizację urządzeG elektroenergetycz-
nych.

3. Morliwo[ć lokalizacji obiektów kubaturowych 
lub innych związanych z infrastrukturą elektroener-
getyczną.

4. PoEączenia komunikacyjne - z istniejących dróg 
publicznych

5. Morliwo[ć grodzenia terenu w granicach wEa-
sno[ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie te-
renu w sposób dotychczasowy o charakterze rol-
nym.

§15. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolami 5ZP, 6ZP i 8ZP ustala się:

1. Morliwo[ć dokonania podziaEu terenu zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi [ci[le okre[lonymi na 
rysunku planu (linie ciągEe) okre[lające zasady po-
dziaEu.

2. Przeznaczenie dziaEek powstaEych w wyniku 
podziaEu pod lokalizację zieleni urządzonej niskiej i 
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wysokiej speEniającej rolę izolacji planowanych in-
westycji w jednostkach 2P/U/RU i 4P/U/RU od drogi 
powiatowej.

3. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
4. Morliwo[ć lokalizacji liniowych urządzeG infra-

struktury technicznej.

§16. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolem 7ZL ustala się:

1. Utrzymanie istniejącej funkcji lasu.
2. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
3. Morliwo[ć lokalizacji liniowych urządzeG infra-

struktury technicznej.

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§17. Na obszarze objętym niniejszym planem wy-
stępują obiekty podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych. Zasady ochrony okre[lono w 
§11. Na obszarze objętym niniejszym planem nie 
występują tereny górnicze, jak równier tereny nara-
rone na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagrorone 
osuwaniem się mas ziemnych.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§18. Na caEym terenie objętym ustaleniami planu 
miejscowego:

1. Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziaEu 
dziaEek.

2. Przewiduje się morliwo[ć Eączenia dziaEek.
3. Dopuszcza się morliwo[ć scalania dziaEek z 

dziaEkami sąsiednimi w jedną nieruchomo[ć grunto-
wą.

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia

§19. Warunki zagospodarowania terenu okre[lo-
ne są dla poszczególnych jednostek bilansowych w 
§13, §14 i §15. Zakazy zabudowy dotyczą terenów 
mieszczących się pomiędzy granicami jednostek bi-
lansowych, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 
Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi obowią-
zuje w jednostkach 5 ZP, 6ZP 7ZL i 8ZP.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji

§20. Dostępno[ć komunikacyjną terenu objętego 
planem ustala się z dróg publicznych poprzez drogę 
wewnętrzną 3KDW i drogi wewnętrzne w obrębie 
jednostek bilansowych. Droga wewnętrzna 3KDW 
more być podEączona do dróg gminnych w uzgod-
nieniu z zarządcą dróg oraz do drogi powiatowej nr 
706 poprzez urządzenie jednego zjazdu na warun-
kach uzgodnionych z dysponentem drogi.

1. Ustala się następujące zasady ogólne wyposa-
renia obszarów objętych planem w urządzenia infra-
struktury technicznej:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę ｠ z istnieją-
cego systemu wodociągu gminnego w uzgodnieniu 
z zarządcą sieci oraz z wEasnych punktów poboru 
wody po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego 
na pobór wody z wEasnego ujęcia.

b) w zakresie gospodarki [ciekowej ｠ poprzez sys-
tem kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, podEączony 
do indywidualnych oczyszczalni [cieków lub zbior-
ników bezodpEywowych (systematycznie wywo-
ronych przez Koncesjonowanego przewopnika do 
miejsc wskazanych przez sEurby gminne) - do czasu 
wybudowania sieci kanalizacji komunalnej.

c) w zakresie [cieków przemysEowych ｠ nalery 
zastosować wymogi okre[lone w punkcie b) z ko-
nieczno[cią doprowadzenia parametrów [cieków do 
wymogów wynikających z przepisów odrębnych.

d) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych:

- pochodzących z powierzchni dachów i terenów 
nie nararonych na zanieczyszczenie substancjami 
szkodliwymi dla [rodowiska - bez oczyszczania - 
poprzez rozprowadzenie po terenie wEasnych nieru-
chomo[ci, docelowo poprzez budowę ukEadu kana-
lizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe 
i roztopowe

- dla terenów dróg publicznych, placów manew-
rowych, parkingów i obiektów obsEugi komunikacji 
koEowej, ustala się odprowadzenie wód powierzch-
niowych i roztopowych z uwzględnieniem prze-
pisów rozporządzenia w sprawie warunków jakie 
nalery speEnić przy wprowadzaniu [cieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla [rodowiska wodnego,

e) w zakresie zaopatrzenia w gaz ｠ z projekto-
wanych sieci gazowych rozprowadzających gaz na 
terenie gminy Rakoniewice. Dopuszcza się zaopa-
trzenie w gaz z indywidualnych zbiorników na gaz 
pEynny w zalerno[ci od potrzeb technologicznych.

f) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
｠ poprzez system instalacji elektroenergetycznych 
zasilających i o[wietleniowych podEączony do sieci 
elektroenergetycznej zasilanej z projektowanej sta-
cji transformatorowej zlokalizowanej w jednostce 
bilansowej 1E,

g) przez teren objęty ustaleniami planu, w jednost-
ce 5ZP; 6ZP; 7ZL i 8ZP przebiega linia elektroener-
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getyczna niskiego napięcia nie stanowiąca uciąrli-
wo[ci dla projektowanych funkcji terów,

h) w zakresie telekomunikacji ｠ morliwo[ć wEą-
czenia w istniejącą sieć telefoniczną na warunkach 
okre[lonych przez dysponenta sieci,

i) w zakresie gospodarki odpadami ustala się ich 
selektywne magazynowanie w specjalistycznych 
pojemnikach w wyznaczonym miejscu w obrębie 
wEasnej dziaEki oraz ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

j) w zakresie wytwarzania energii cieplnej dla ce-
lów grzewczych - na bazie ekologicznych pródeE cie-
pEa (energia elektryczna, gaz, olej opaEowy itp.). Na-
lery stosować pródEa ciepEa z zastosowaniem paliw 
pEynnych, gazowych i staEych charakteryzujących 
się niskimi wskapnikami emisji lub alternatywne pró-
dEa energii,

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania

§21. Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie 
terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rol-
nym. Teren lasu (7 ZL) nie zmieni swojego przezna-
czenia.

RozdziaE XII
Stawki procentowe na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§22. Dla terenu objętego planem ustala się stawkę 
procentową w wysoko[ci 30% sEurącej do nalicza-
nia opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§23. Ustalenia planu zachowują swoją warno[ć 
w przypadku wystąpienia zmiany lub nowelizacji od-
powiednich przepisów szczególnych lub gdy wystą-
pią zmiany wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dziaEek. Nie dotyczy to przypadku gdy z 
tre[ci zmian lub nowelizacji w/w przepisów będzie 
wynikaE obowiązek zmiany planu.

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Rakoniewic.

§25. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem gra-
ficznym nr 1 będącym rysunkiem planu podlegają 
ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Gerard Tomiak



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 202 ｠ 21931 ｠ Poz. 3701



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 202 ｠ 21932 ｠ Poz. 3701



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 202 ｠ 21933 ｠ Poz. 3701

Rada Miejska w Rakoniewicach rozstrzyga co na-
stępuje:

Na podstawie o[wiadczenia Burmistrza Rakonie-
wic o braku uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wyEoronego do 
publicznego wglądu, wraz z prognozą wpEywu usta-
leG planu na [rodowisko ｠ nie rozstrzyga się o spo-
sobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmia-
nami) Rada Miejska w Rakoniewicach rozstrzyga co 
następuje:

1) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1998 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) ｠ inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej, sEurące zaspaka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkaGców, stanowiące 
zadania wEasne gminy ｠ nie występują w przedmio-
towym planie miejscowym.

2) Z ustaleG planu nie wynikają radne przedsię-
wzięcia inwestycyjne dla Gminy.

3) Przedsięwzięcia okre[lone w planie miejsco-
wym związane z budową infrastruktury technicznej, 
spoczywać będą na wEa[cicielach dziaEek powsta-
Eych w wyniku realizacji planu i dysponentach sieci.

4) Inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych i energii elektrycznej zapisane w 
niniejszym planie, będą realizowane w sposób okre-
[lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 
348 ze zmianami)

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXVIII/338/2010

Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dziaEek nr 27 i 28 w m. JabEonna

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W M. JABDONNA

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXVIII/338/2010

Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dziaEek nr 27 i 28 w m. JabEonna

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W 
PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDA-

SNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


