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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 brak uwag do projektu planu nie-
uwzględnionych 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 związanych z reali-
zacją dróg publicznych poniewar ewentualne nowo 
wydzielone drogi będą drogami wewnętrznymi i 

Gmina nie będzie ponosić kosztów wykupu i budo-
wy dróg.

2) Nie przewiduje się kosztów związanych z re-
alizacją sieci i urządzeG infrastruktury technicznej. 
Rozbudowa istniejących sieci będzie realizowana 
przez wEa[cicieli nieruchomo[ci.

3) Nie przewiduje się innych kosztów związanych 
z realizacją przez Gminę zadaG wEasnych. 

ZaEącznik nr 2 
do UchwaEy Nr LXX/684/2010

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszka-
niowego w SierosEawiu ｠ dla dziaEek nr 62/56, 62/63, 62/69, 62/75 i 62/81

ZaEącznik nr 3 
do UchwaEy Nr LXX/684/2010

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszka-
niowego w SierosEawiu ｠ dla dziaEek nr 62/56, 62/63, 62/69, 62/75 i 62/81

Na podstawie 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniej-
szymi zmianami)  Rada Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z uchwaEą Nr XXXIII/285/2008 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerw-
ca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i 
terenów przylegEych - czę[ć Ceradz Ko[cielny i Jan-
kowice ｠ dla terenów poEoronych w centrum Jan-
kowic oraz uchwaEy Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Nr LX/606/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie 
zmiany uchwaEy  Nr XXXIII/285/2008 Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2008 r. 
oraz po stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG 
ze studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru chronionego kra-
jobrazu i terenów przylegEych - czę[ć Ceradz Ko-
[cielny i Jankowice ｠ dla terenów poEoronych w 
centrum Jankowic ｠ czę[ć I, zwaną dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:

3700

UCHWADA 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
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1) rysunek planu zatytuEowany ｧZmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru chronionego krajobrazu i terenów przylegEych 
- czę[ć Ceradz Ko[cielny i Jankowice ｠ czę[ć I ｠ dla 
terenów poEoronych w centrum Jankowicｦ opraco-
wany w skali 1:1000; stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu, stanowiące zaEącznik 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 wy-
stroju architektonicznego;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu ｠ nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu;

5) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć maksymalny, pionowy wymiar budynku lub 
jego czę[ci, liczony od poziomu terenu do najwyrej 
poEoronej krawędzi dachu (kalenicy, gzymsu, atty-
ki);

6) szeroko[ć dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć 
szeroko[ć frontową dziaEki mierzoną od strony drogi 
publicznej lub wewnętrznej.

§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;
5) kierunek przebiegu ciągu pieszego;
6) kierunek przebiegu ciągu rowerowego.

§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1. pkt 2. ust.1), na tereny okre[lone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nymi symbolami: 1RM/MN, 2US/ZP, 3ZL, 4MN/U 
5RM/MN, 6MN, 7RM/MN, 8ZL, 9MN, 10RM/MN, 
11MN, 12MN, 13MN, 14KDd, 15KDw, 16KDw, 
17KDw, 18KDw.

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

1) RM/MN ｠ tereny zabudowy zagrodowej i zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

2) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej,

3) MN/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej i 
usEug;

4) US/ZP ｠ tereny usEug sportu i rekreacji w zieleni 
urządzonej;

5) ZL ｠ lasy;
6) KDd ｠ tereny dróg publicznych - dojazdowych;
7) 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;

2) liczba kondygnacji zabudowy, o których mowa 
w ustaleniach szczegóEowych dotyczy kondygnacji 
nadziemnych; ponadto dopuszcza się realizację kon-
dygnacji podziemnych;

3) zezwala się na lokalizację jednokondygnacyj-
nych nowych obiektów infrastruktury technicznej o 
wysoko[ci nie wyrszej nir 4,0 m poza nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysun-
ku planu;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pEaskich ｠ dopuszcza się ich rozbudowę z da-
chem pEaskim; 

5) dla istniejących budynków o dachach pochy-
Eych o parametrach innych nir wskazane w ustale-
niach planu ｠ dopuszcza się ich zachowanie przy 
rozbudowie gEównej bryEy budynku;

6) dopuszcza się na lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych przy granicy dziaEek budow-
lanych; 

7) zezwala się na lokalizację garary wbudowanych 
lub przybudowanych do gEównej bryEy budynku;

8) budynki gararowe i gospodarcze realizowane 
na rórnych dziaEkach przy ich wspólnych granicach 
winny mieć jednakowe parametry zabudowy w 
szczególno[ci tj. wysoko[ć górnej krawędzi elewa-
cji, ksztaEt i wysoko[ć dachów, rozwiązania mate-
riaEowe;

9) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych oraz garary blaszanych.

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

1) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym 
nalery chronić powierzchnię biologicznie czynną; w 
miarę morliwo[ci nalery ograniczać jej przykrycia, 
w szczególno[ci betonem i asfaltem;
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2) zakazuje się budowy ferm hodowlanych;
3) energia cieplna powinna pochodzić z przyja-

znych dla [rodowiska pródeE, z zastrzereniem §11 
pkt 9) lit. a) i b);

4) do nasadzeG nalery urywać rodzimych, zgod-
nych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów gwa-
rantujących dEugotrwaEe utrzymywanie zieleni.

5) wszelkie oddziaEywania związane z planowa-
nym przedsięwzięciem nie mogą powodować prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

6) nalery zachować dopuszczalne poziomy haEasu 
zgodnie z przepisami odrębnymi, takich jak:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej (MN) odpowiednio jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów zabudowy zagrodowej (RM) odpo-
wiednio jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEug (MN/U) odpowiednio jak dla terenów 
mieszkaniowo - usEugowych, 

d) dla terenów usEug sportu i rekreacji w zieleni 
urządzonej (US/ZP) odpowiednio jak dla terenów re-
kreacyjno ｠ wypoczynkowych.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: dla ochrony archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek pro-
wadzenia badaG archeologicznych podczas inwesty-
cji związanych z zagospodarowaniem i zabudowa-
niem przedmiotowego terenu a wymagających prac 
ziemnych; pozwolenie na badania archeologiczne 
inwestor powinien uzyskać przed pozwoleniem na 
budowę.

§9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu: Teren objęty planem lery czę[ciowo 
na obszarze i terenie górniczym ｧJankowiceｦ, które-
go granice przedstawiono na rysunku planu. Wszel-
kie dziaEania na tym obszarze i terenie winny być 
zgodne z przepisami odrębnymi. 

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

1) dla obszaru planu ustala się poEączenie ukEadu 
komunikacyjnego terenu objętego planem z ukEadem 
zewnętrznym poprzez wEączenie dróg wewnętrz-
nych 15KDw, 16KDw, 17KDw i 18KDw do dróg 
gminnych zlokalizowanych poza granicami opraco-
wania planu oraz do drogi publicznej ｠ dojazdowej 
14KDd; 

2) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir wyzna-
czone w planie dróg wewnętrznych w ramach za-
gospodarowania terenu pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko[ci 8,0 m w liniach rozgranicza-
jących oraz zachowanie odlegEo[ci zabudowy min. 
6,0 m od linii zabudowy;

3) w obrębie poszczególnych terenów nalery za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz 
gararowych zaspokajającą potrzeby w zakresie par-
kowania i postoju samochodów, jednak nie mniej 
nir:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ｠ 
2 stanowiska dla kardego lokalu mieszkalnego,

b) dla obiektów i lokali usEugowych ｠ 2 stanowi-
ska oraz dodatkowo 1 stanowisko na karde rozpo-
częte 40 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-
nicznej oraz podEączenia do niej terenu objętego pla-
nem;

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbroje-
nia technicznego nalery lokalizować na terenie dróg 
publicznych i wewnętrznych, a w uzasadnionych 
przypadkach równier na terenach o innym przezna-
czeniu;

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

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

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

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

7) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cieków 
plan ustala powiązanie terenu objętego planem z 
systemem kanalizacji sanitarnej;

8) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan 
ustala powiązanie terenu objętego planem z syste-
mem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii 
napowietrznych lub kablowych [redniego i niskiego 
napięcia oraz stacji transformatorowych;

9) dla zaopatrzenia w energię cieplną:
a) dopuszcza się stosowanie paliw staEych, pEyn-

nych i gazowych pod warunkiem speEnienia wyma-
gaG okre[lonych w przepisach prawa w zakresie 
ochrony powietrza,

b) dopuszcza się stosowanie systemów wykorzy-
stujących pródEa czystej energii, w szczególno[ci ta-
kiej jak: pompy cieplne, kolektory sEoneczne, ener-
gię elektryczną;

10) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

11) ustala się obowiązek gospodarowania odpa-
dami zgodnie z przepisami o odpadach;
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12) 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 na dziaEki budowlane okre[lo-
no na rysunku planu i w ustaleniach szczegóEowych 
w Rozdziale 2, z zastrzereniem §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 1RM/MN, 7RM/MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy za-
grodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) granice dziaEek budowlanych przedstawiono na 

rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1000,0 m2

- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 22,0 m,
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 

gospodarcze i inwentarskie związane z rolnictwem 
oraz budynki gararowe,

b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 
powierzchni dziaEki budowlanej; 

d) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym 

poddasze urytkowe, jednak nie wyrej nir 10,0 m,
- budynku gospodarczego i inwentarskiego zwią-

zanego z rolnictwem: maks. 9,0 m,
- budynku gararowego: maks. 6,0 m,
e) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznych, o nachy-
leniu gEównych poEaci dachowych 30º - 45º,

- budynku gospodarczego i inwentarskiego zwią-
zanego z rolnictwem oraz budynku gararowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu gEównych 

poEaci dachowych do 45º;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ dojazdowej 14KDd oraz z dróg gmin-
nych zlokalizowanych poza granicami opracowania 
planu;

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

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2US/ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ teren usEug sportu i re-
kreacji w zieleni urządzonej, w tym urządzenia spor-
towo-rekreacyjne, place zabaw;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: granice terenu 
przedstawiono na rysunku planu;

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, ciąg pieszy, 
obiekty maEej architektury,

b) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 10,0 m,
c) powierzchnia zabudowy - maks. 25% po-

wierzchni terenu,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 50% 

powierzchni terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 

z drogi publicznej ｠ dojazdowej 14KDd oraz z drogi 
gminnej zlokalizowanej poza granicami opracowania 
planu;

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

§16. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 3ZL, 8ZL:

1) przeznaczenie terenu ｠ lasy;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ zgodnie z 

przepisami odrębnymi w zakresie podziaEu gruntów 
rolnych i le[nych; 

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ dojazd 

z dróg gminnych zlokalizowanych poza granicami 
opracowania planu oraz przez tereny 7RM/MN lub 
9MN;

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

§17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 4MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny  zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci - granice dziaEki 
budowlanej przedstawiono na rysunku planu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące - budynki 
gospodarcze i gararowe,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% 
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powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy: 
- budynku mieszkalnego, usEugowego: do 2 kon-

dygnacji, w tym poddasze urytkowe, jednak nie 
wyrej nir 10,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 
6,0 m,

e) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, usEugowego: dachy dwu-

spadowe lub wielospadowe o poEaciach symetrycz-
nych, o nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º 
- 45º;

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o 
poEaciach symetrycznych, o nachyleniu gEównych 
poEaci dachowych do 45º;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - dojazd 
z drogi publicznej ｠ dojazdowej 14KDd;

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

§18. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 5RM/MN, 10RM/MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy za-
grodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) teren stanowią wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1500,0 m2 
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 25,0 m,
c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 

gospodarcze i inwentarskie związane z rolnictwem 
oraz budynki gararowe,

b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-
wierzchni dziaEki budowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym 

poddasze urytkowe, jednak nie wyrej nir 10,0 m,
- budynku gospodarczego i inwentarskiego zwią-

zanego z rolnictwem : maks. 9,0 m,
- budynku gararowego: maks. 6,0 m,
e) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznych, o nachy-
leniu gEównych poEaci dachowych 30º - 45º,

- budynku gospodarczego i inwentarskiego zwią-
zanego z rolnictwem oraz budynku gararowego: da-
chy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe 
o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu gEównych 
poEaci dachowych do 45º,

4) na terenie jednostki 10RM/MN dopuszcza się 
zachowanie istniejących obiektów związanych z 

produkcją ogrodniczą w zabudowie zagrodowej;
5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - do-

jazd z drogi publicznej ｠ dojazdowej 14KDd, z drogi 
gminnej zlokalizowanej poza granicami opracowania 
planu oraz z drogi wewnętrznej 16KDw;

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

§19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 6MN, 9MN, 11MN, 12MN, 
13MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny  zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: 
a) granice dziaEek budowlanych przedstawiono na 

rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE terenu pod warun-

kiem zachowania: 
- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 

budowlanej: 1000,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 22,0 m, za wyjąt-

kiem dziaEki 474 dla której nie ustala się minimalnej 
szeroko[ci dziaEki,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 

gospodarcze i gararowe,
b) powierzchnia zabudowy - maks. 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym 

poddasze urytkowe, jednak nie wyrej nir 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
e) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznych, o nachy-
leniu gEównych poEaci dachowych 30º - 45º,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o 
poEaciach symetrycznych, o nachyleniu gEównych 
poEaci dachowych do 45º;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji - dojazd 
z drogi publicznej ｠ dojazdowej 14KDd, z dróg we-
wnętrznych 15KDw, 16KDw, 17KDw oraz z dróg 
gminnych zlokalizowanych poza granicami opraco-
wania planu;

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

§20. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 14KDd, 15KDw, 
16KDw, 17KDw, 18KDw:

1) przeznaczenie terenu:
a) KDd ｠ tereny dróg publicznych ｠ dojazdowych,
b) KDw -  tereny dróg wewnętrznych;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ tereny dróg 
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wyznaczają linie rozgraniczające okre[lone na ry-
sunku planu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 
sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiek-
tów i urządzeG infrastruktury technicznej.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

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

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1RM/MN, 5RM/MN, 7RM/MN, 10RM/
MN ｠ 30%;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 2US/ZP - 30%;

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3ZL, 8ZL - 30%;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 4MN/U - 30%; 

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 6MN, 9MN, 11MN, 12MN, 13MN - 
30%;

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem: 14KDd - 30%; 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 15KDw, 16KDw, 17KDw, 18KDw - 
30%.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

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

§23. 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
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Załącznik nr  2  
do Uchwały Nr LXXI/699/2010  
Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
z dnia 18 maja 2010 r. 
 
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów 
przyległych - część Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic – część I 
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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


