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1638 – nr KN.I-7.4131-1- 62/11 z dnia 21 marca 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekające nieważnoċć uchwały Nr VI/66/11 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzćdo-
wych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne 9501 

1639 – nr KN.Pi-3.4131-1- 60/11 z dnia 24 marca 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekająca nieważnoċć całoċci uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy 
Szydłowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara 
Łubianka, 9502 
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UCHWAŁA NR LXXXI/826/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – zalesienia 

w rejonie ulicy Prostej 

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 późn. zmianami) 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 późn. zmianami) 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co na-
stćpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała 
Nr LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 29 listopada 2005 r. z późn. zmianami), 
uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w Lusówku – zalesienia w rejonie 
ulicy Prostej, zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice 
okreċla rysunek planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik Nr 1 – stanowiący czćċć graficzną, 

zwaną „rysunkiem planu”, zatytułowany: 
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w Lusówku – zalesienia 
w rejonie ulicy Prostej, opracowany w skali 
1 : 5000; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćċć ażuro-
wa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia; 

2) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie, wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, niebćdący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

3) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

4) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć elementy Systemu Informacji 
Gminnej, informacji przyrodniczej, tury-
stycznej lub edukacji ekologicznej oraz ta-
blice z oznaczeniem przyłączy urządzeĉ 
technicznych; 

5) zieleni nieurządzonej – należy przez to ro-
zumieć niekultywowane drzewa, byliny, ro-
ċliny okrywowe, trawy i zioła. 

 

§ 3. Na obszarze planu ustala sić przeznaczenie 
terenu jako teren rolniczy z dopuszczeniem zale-
sieĉ oznaczony na rysunku planu symbolem R/RL. 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) ochronć walorów krajobrazowych pól 
uprawnych, łąk, zieleni nieurządzonej 
i wód; 

2) zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) reklam i szyldów, 
c) napowietrznych sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
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3) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem 
przypadków wynikających z: 

a) prowadzenia gospodarki leċnej i planu 
urządzenia lasu, 

b) prowadzenia gospodarki rolnej, 
c) funkcjonowania systemu melioracyjnego; 
4) w przypadku lokalizacji ogrodzeĉ, o których 

mowa w pkt 3 lit. a-c, ogrodzenia wyłącznie 
ażurowe, do wysokoċci 1,6 m; 

5) dopuszczenie lokalizacji: 
a) tablic informacyjnych, 
b) obiektów małej architektury. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) ochronć i utrzymanie krajobrazu złożonego 
ze zbiorowisk roċlinnych zróżnicowanych 
pod wzglćdem budowy i funkcji ekologicz-
nej, tj. z ekosystemów łąk, zadrzewieĉ 
i zakrzewieĉ; 

2) nakaz ochrony siedlisk przyrodniczych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) zachowanie istniejących cieków i rowów – 
urządzeĉ melioracji jako otwartych, 
z dopuszczeniem realizacji przepustów 
w miejscach skrzyżowania z drogami we-
wnćtrznymi oraz ċcieżkami pieszymi 
i rowerowymi; 

4) zachowanie ciągłoċci funkcjonowania ist-
niejącego systemu melioracyjnego; 

5) dopuszczenie realizacji budowli wodnych 
i melioracji wodnych dla stabilizacji prze-
pływu wód powierzchniowych i poziomu 
wód gruntowych; 

6) zapewnienie dostćpu do wód powierzch-
niowych na potrzeby wykonania robót 
konserwacyjnych i hydrotechnicznych; 

7) zachowanie naturalnego ukształtowania te-
renu; 

8) nakaz zachowania istniejących drzew 
i krzewów zgodnie z przepisami odrćbnymi 
a w szczególnoċci ochronć i uzupełnienie 
nasadzeĉ drzew wzdłuż ul. Prostej – zloka-
lizowanej poza granicami planu, a w przy-
padku koniecznoċci usunićcia istniejących 
drzew, nakaz ich przesadzenia w inne miej-
sce lub wprowadzenia nowych nasadzeĉ 
zieleni wysokiej, z zachowaniem przepisów 
odrćbnych; 

9) nakaz uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z lokalizacji istniejących drzew 
i krzewów przy lokalizacji podziemnych 
sieci infrastruktury technicznej; 

10) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub 
ziemi, rekultywacjć terenu, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

11) zakaz wydobywania kopalin, w tym torfu; 
12) nakaz zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych w granicach terenów, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

13) zakaz stosowania nawierzchni uniemożli-
wiających infiltracjć wód opadowych lub 

roztopowych na ċcieżkach przeznaczonych 
dla ruchu pieszego i rowerowego oraz na 
drogach wewnćtrznych; 

14) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, z wyjątkiem dopusz-
czonych pozostałymi ustaleniami planu. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego ustala sić obowiązek prowadzenia arche-
ologicznych badaĉ powierzchniowo-sondażowych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie właċciwego 
miejscowo konserwatora zabytków na przeprowa-
dzenie badaĉ, w którym zostanie okreċlony nie-
zbćdny zakres prac archeologicznych. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje sić ustaleĉ innych niż wynikające z § 4. 
 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci objćtych pla-
nem nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) uwzglćdnienie w zagospodarowaniu tere-

nu przebiegów urządzeĉ melioracyjnych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) w przypadku realizacji zalesieĉ uwzglćd-
nienie, zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
odległoċci ċciany lasu od zabudowy znaj-
dującej sić poza obszarem planu. 

 
§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji nie podejmuje 
sić ustaleĉ. 
 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) dopuszczenie robót budowlanych 
w zakresie sieci infrastruktury technicznej, 
w tym sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycz-
nej i telekomunikacyjnej; 

2) powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 13. Dla terenu rolniczego z dopuszczeniem zale-
sieĉ, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
R/RL, ustala sić:  
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1) dopuszczenie zachowania dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania, 
z uwzglćdnieniem pkt 2 - 5; 

2) dopuszczenie zalesiania gruntów nieza-
drzewionych na podstawie planu zalesie-
nia, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) nakaz dostosowania drzewostanu do wa-
runków siedliskowych; 

4) nakaz zachowania istniejących i lokalizacjć 
nowych zadrzewieĉ ċródpolnych, 
o charakterze krajobrazowym 
i wiatrochronnym, w szczególnoċci wzdłuż 
istniejących dróg polnych i rowów melio-
racyjnych; 

5) nakaz zachowania cieków wodnych 
z uwzglćdnieniem § 5 pkt 3-5; 

6) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
z uwzglćdnieniem pkt 7; 

7) dopuszczenie realizacji budowli i urządzeĉ 
takich jak: 

a) drogi wewnćtrzne, 
b) ċcieżki piesze i rowerowe, 
c) mostki związane z obiektami, o których 

mowa w lit. a-b, 

d) obiekty małej architektury, w tym służące 
rekreacji lub utrzymaniu porządku przy 
ċcieżkach rowerowych i szlakach pieszych, 

e) sieci infrastruktury technicznej magistral-
nej; 

8) dostćp dla samochodów do przyległej dro-
gi publicznej – poza granicami planu, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 15. Ustala sić stawkć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoċci 30%. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Tarnowo Podgórne   
(-) mgr inż. Ewa Noszczyĉska - Szkurat 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXXI/826/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXXXI/826/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2009 r. 

 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – zalesienia 

w rejonie ulicy Prostej  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne roz-
strzyga, co nastćpuje:  

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

Treċć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie 
Rady Gminy 

Uwagi uwaga 
uwzglć-
dniona 

uwaga 
nie-
uwzglć-
dniona 

1. 21.10.10 Ryszard Sobaĉski Uwzglćdnienie na terenie 
objćtym projektem planu 
zabudowy budynkami 
przeznaczonymi na pobyt 
ludzi, zgodnie ze złożony-
mi wnioskami o wydanie 
warunków zabudowy. 

Obszar planu  x Obszar 
w Studium 
wskazany 
pod zale-
sienie 

2. 22.10.10 Alicja, Henryk 
Konewka 

Uwzglćdnienie na terenie 
objćtym projektem planu 
zabudowy budynkami 
przeznaczonymi na pobyt 
ludzi, zgodnie ze złożony-
mi wnioskami o wydanie 
warunków zabudowy. 

Obszar planu  x j.w. 

3. 22.10.10 Zdzisław Koniecz-
ny 

Uwzglćdnienie na terenie 
objćtym projektem planu 
zabudowy budynkami 
przeznaczonymi na pobyt 
ludzi, zgodnie ze złożony-
mi wnioskami o wydanie 
warunków zabudowy. 

Obszar planu  x j.w. 

4. 22.10.10 Elżbieta i Jan Perz Uwzglćdnienie na terenie 
objćtym projektem planu 
zabudowy budynkami 
przeznaczonymi na pobyt 
ludzi, zgodnie ze złożony-
mi wnioskami o wydanie 
warunków zabudowy. 

Obszar planu  x j.w. 

5. 26.10.10 Longina Kubiak Uwzglćdnienie na terenie 
objćtym projektem planu 
zabudowy budynkami 
przeznaczonymi na pobyt 
ludzi, zgodnie ze złożony-
mi wnioskami o wydanie 
warunków zabudowy. 

Obszar planu  x j.w. 

6. 28.10.10 Krystyna, Tadeusz 
Wojtyniak 

1. Wprowadzenie możli-
woċci lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na obszarze 
objćtym projektem mpzp 
z uwzglćdnieniem uwa-
runkowaĉ ċrodowisko-
wych (§10 pkt 1 projektu); 

Obszar planu  x j.w. 
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2. Wprowadzenie możli-
woċci lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na terenach 
przeznaczonych pod zale-
sienie na obszarze objćtym 
projektem mpzp 
z uwzglćdnieniem uwa-
runkowaĉ ċrodowisko-
wych (§13 pkt 6 i 
7 projektu); 
3.Nie uchwalanie miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
do czasu uchwalenia no-
wego Studium(…).  

7. 28.10.10 Dariusz Witkowski 1. Wprowadzenie możli-
woċci lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na obszarze 
objćtym projektem mpzp 
z uwzglćdnieniem uwa-
runkowaĉ ċrodowisko-
wych (§10 pkt 1 projektu); 

Obszar planu  x j.w. 

2. Wprowadzenie możli-
woċci lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na terenach 
przeznaczonych pod zale-
sienie na obszarze objćtym 
projektem mpzp 
z uwzglćdnieniem uwa-
runkowaĉ ċrodowisko-
wych (§13 pkt 6 i 
7 projektu); 
3.Nie uchwalanie miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
do czasu uchwalenia no-
wego Studium(…).  

8. 28.20.10 Maria Mazur-
Cichocka Paweł 

Cichocki 

1. Wprowadzenie możli-
woċci lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na obszarze 
objćtym projektem mpzp 
z uwzglćdnieniem uwa-
runkowaĉ ċrodowisko-
wych (§10 pkt 1 projektu); 

Obszar planu  x j.w. 

2. Wprowadzenie możli-
woċci lokalizowania zabu-
dowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej na terenach 
przeznaczonych pod zale-
sienie na obszarze objćtym 
projektem mpzp 
z uwzglćdnieniem uwa-
runkowaĉ ċrodowisko-
wych (§13 pkt 6 i 
7 projektu); 
3.Nie uchwalanie miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
do czasu uchwalenia no-
wego Studium(…). 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXXI/826/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2009 r. 

 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – zalesienia 

w rejonie ulicy Prostej  
 

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

 

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nie przewiduje sić inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ 
własnych gminy. 

16 16

 
 

1617 
16 17 

UCHWAŁA NR LXXXI/827/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusówku  

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, ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastćpuje:  
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnowo Podgórne, uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenów rolnych w Lusówku, zwany dalej pla-
nem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 95 
ha po północnej stronie drogi powiatowej Luso-
wo-Lusówko. Granicć obszaru objćtego planem 
okreċla rysunek planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:5000, zatytułowany 

„Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów rolnych w Lusówku” - 
stanowiący czćċć graficzną oraz załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą Uchwałć Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
czćċć graficzną stanowiącą załącznik nr 
1 do uchwały; 

3) terenie – należy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol 
(składający sić z cyfr i liter) i przypisane do 
niego ustalenia; 

4) powierzchni zabudowy działki – należy 
przez to rozumieć sumć powierzchni rzu-
tów pionowych wszystkich budynków na 
okreċlonej działce mierzona po zewnćtrz-
nym obrysie ċcian kondygnacji przyziem-
nej lub nadziemnej w przypadku gdy jej 
obrys wystćpuje poza obrys kondygnacji 
przyziemnej; 

5) reklamie – należy przez to rozumieć wszel-
kie urządzenia bćdące noċnikiem informa-
cji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bć-
dący tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

6) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 
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