
 

 

UCHWAŁA NR XXVI /295/ 2012  

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie w rejonie ulicy 

Widok, dla działek nr 56/13-część, 57-część, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 59/4, 60, 61, 62  

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 póź. zm. 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 póź. zm. Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Batorowie w rejonie ulicy Widok, 

dla działek nr 56/13-część, 57-część, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 59/4, 60, 61, 62, zwany dalej „planem”, po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tarnowo Podgórne.  

2. Plan obejmuje obszar położony w Batorowie, w rejonie ulicy Widok.  

3. Granica obszaru objętego planem oznaczona jest na rysunku planu.  

4. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – stanowiący rysunek planu, opracowany w skali 1: 2000 i zatytułowany „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w Batorowie w rejonie ulicy Widok, dla działek nr 56/13-część, 57-

część, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 59/4, 60, 61, 62”;  

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej 

wynosi nie mniej niż 70%;  

2) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

3) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, 

przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z oznaczeniem sieci infrastruktury technicznej.  

§ 3. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:  

1) teren zalesień i lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem RL/ZL;  
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2) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;  

3) teren elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E.  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) zakaz lokalizacji:  

a) tymczasowych obiektów budowlanych,  

b) reklam,  

c) ogrodzeń, z wyjątkiem przypadków wynikających z:  

- prowadzenia gospodarki leśnej i planu urządzenia lasu,  

- prowadzenia gospodarki rolnej,  

- funkcjonowania systemu melioracyjnego;  

d) ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych i litych murów;  

2) w przypadku lokalizacji ogrodzeń, o których mowa w pkt 2 lit. c, ogrodzenia wyłącznie ażurowe, do 

wysokości 1,6 m oraz w przypadku terenów przyległych do powierzchniowych wód publicznych 

odsunięcie ogrodzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 i wysokości nie 

większej niż 3 m.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) nakaz ochrony walorów krajobrazowych – lasów, łąk, zieleni nieurządzonej, gruntów rolnych i wód;  

2) nakaz zachowania istniejących cieków i rowów – urządzeń melioracji, w tym wskazanych na rysunku planu 

wód powierzchniowych jako otwartych, z dopuszczeniem przebudowy, przełożenia oraz realizacji 

przepustów, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń melioracji wodnych i budowli hydrotechnicznych służących stabilizacji 

przepływu wód powierzchniowych i poziomu wód gruntowych;  

4) nakaz zapewnienia dostępu do cieków i rowów na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych 

i hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) nakaz zachowania powszechnego dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z regulaminem czystości i porządku na terenie gminy 

i przepisami odrębnymi.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) na terenie strefy ochrony archeologicznej nr 1, oznaczonej na rysunku planu symbolem graficznym, ustala 

się obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających zabudowę 

i zagospodarowanie tego terenu. Na prowadzenie badań archeologicznych inwestor winien uzyskać 

pozwolenie konserwatorskie przed pozwoleniem na budowę;  

2) na terenie strefy ochrony archeologicznej nr 2, oznaczonej na rysunku planu symbolem graficznym, ustala 

się obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji 

związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu. Inwestor winien uzyskać pozwolenie 

konserwatorskie przed pozwoleniem na budowę.  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się 

ustaleń.  

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.  

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie 

podejmuje się ustaleń.  
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§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, ustala się:  

1) zakaz lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem budowli dopuszczonych pozostałymi ustaleniami 

planu;  

2) pasy technologiczne wzdłuż linii elektroenergetycznych o szerokości 70m wzdłuż linii 220kV (planowana 

2 x 400kV) relacji Plewiska Krzewina oraz o szerokości 50 metrów wzdłuż linii 220kV relacji Plewiska 

Czerwonak, zgodnie z rysunkiem planu;  

3) w pasach technologicznych:  

a) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz nasadzeń roślinności wysokiej w odległości 19m od osi linii 

elektroenergetycznych;  

b) przeprowadzanie zalesień w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną wysokość 

drzew i krzewów;  

4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury 

technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi.  

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się obsługę 

komunikacyjną z przyległych dróg.  

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:  

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;  

2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich modernizacji i przebudowy, 

a także przełożenia;  

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów nie podejmuje się ustaleń.  

§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R w zakresie zasad i wskaźników 

zagospodarowania terenu ustala się:  

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4;  

2) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze, ogrodnicze i sadownicze;  

3) zachowanie istniejących i lokalizację nowych zadrzewień śródpolnych, o charakterze krajobrazowym 

i wiatrochronnym;  

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych i szlaków pieszych.  

§ 15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RL/ZL, w zakresie zasad i wskaźników 

zagospodarowania terenu ustala się:  

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem zachowania i przebudowy obiektów, które uzyskały pozwolenie na 

budowę oraz z zastrzeżeniem obiektów wymienionych w pkt. 4;  

2) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;  

3) nakaz dostosowania drzewostanu do warunków siedliskowych;  

4) dopuszczenie realizacji budowli i urządzeń takich, jak:  

a) drogi techniczne dla służb leśnych,  

b) dukty leśne przeznaczone dla rekreacyjnej jazdy konnej,  

c) ścieżki rowerowe i szlaki piesze,  

d) sieci infrastruktury technicznej;  
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5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, w tym służących rekreacji lub utrzymaniu porządku 

przy duktach leśnych.  

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E w zakresie zasad i wskaźników 

zagospodarowania terenu ustala się:  

1) lokalizację stacji transformatorowej;  

2) zagospodarowanie wszystkich nieutwardzonych powierzchni zielenią.  

§ 17. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący  

(-) Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI /295/ 2012  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 lutego 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI /295/ 2012  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:  

L.p.  Data  

wpływu  

uwagi  

Nazwisko 

i imię,  

i adres  

zgłaszającego 

uwagi  

Treść uwagi  Oznaczenie  

nieruchomości,  

której  

dotyczy  

uwaga  

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy w sprawie  

rozpatrzenia uwag  

uwaga  

uwzględniona  

uwaga  

nieuwzględniona  

1.  01.02.2012 

r.  

(data stempla 

pocztowego 

31.01.2012 

r.)  

Jan Ober  Zwracam się z prośbą o uwzględnienie 

uwag dotyczących moich nieruchomości: 

tj. 58/1, 58/2, 59/3, 59/4 w ww. planie 

zagospodarowania przestrzennego:  

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej:  

- maksymalnie 30% powierzchni 

zabudowy,  

- wysokość budynków – maksymalnie 

2 kondygnacje, w tym poddasza użytkowe 

(zgodnie z zabudową istniejącą 

w najbliższej okolicy oraz budynkiem 

znajdującym się na przedmiotowych 

działkach),  

- dachy strome o nachyleniu 30-45°.  

dz. nr 58/1, 58/2, 

59/3, 59/4, obręb 

Batorowo  

 tak  

2.  31.01.2012 

r.  

Adam Lanski,  

Sławomir 

Lanski  

Wnosimy o przeznaczenie działki nr 60 

pod zabudowę mieszkaniową.  

dz. nr 60, obręb 

Batorowo  

 tak  

3.  31.01.2012 

r.  

Waldemar 

Lanski  

1.   Wnoszę o zmianę zapisu w §15 pkt 

1 zakazującego zabudowy i zastąpienie go 

możliwością zabudowy mieszkaniowej 

działki nr 60 wzdłuż ul. Widok.  

2.   Wnioskuję na przeznaczenie pozostałej 

części działki nr 60 na teren rolniczy, 

ponieważ zgodnie z poprzednim planem 

ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne 

działka ta znajdowała się na terenie 

przeznaczonym pod użytki rolne.  

dz. nr 60, obręb 

Batorowo  

 tak  

4.  31.01.2012 

r.  

Kazimiera 

Lanska  

Wnoszę o zmianę zapisu w §15 pkt 

1 zakazującego zabudowy i zastąpienie go 

możliwością zabudowy mieszkaniowej 

działki nr 62 wzdłuż ul. Widok.  

dz. nr 62, obręb 

Batorowo  

 tak  

5.  01.02.2012 

r.  

(data stempla 

pocztowego 

31.01.2012 

r.)  

Maya Ober  Zwracam się z prośbą o uwzględnienie 

uwag dotyczących moich nieruchomości: 

tj. 58/1, 58/2, 59/3, 59/4 w ww. planie 

zagospodarowania przestrzennego:  

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej:  

- maksymalnie 30% powierzchni 

zabudowy,  

- wysokość budynków – maksymalnie 

2 kondygnacje, w tym poddasza użytkowe 

(zgodnie z zabudową istniejącą 

w najbliższej okolicy oraz budynkiem 

znajdującym się na przedmiotowych 

działkach),  

- dachy strome o nachyleniu 30-45°.  

58/1, 58/2, 59/3, 

59/4,obręb 

Batorowo  

 tak  

6.  01.02.2012 

r.  

(data stempla 

pocztowego 

Kinga Ober 

Łopatka  

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie 

uwag dotyczących moich nieruchomości: 

tj. 58/1, 58/2, 59/3, 59/4 w ww. planie 

zagospodarowania przestrzennego:  

58/1, 58/2, 59/3, 

59/4, obręb 

Batorowo  
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31.01.2012 

r.)  

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

- maksymalnie 30% powierzchni 

zabudowy,  

- wysokość budynków – maksymalnie 

2 kondygnacje, w tym poddasza użytkowe 

(zgodnie z zabudową istniejącą 

w najbliższej okolicy oraz budynkiem 

znajdującym się na przedmiotowych 

działkach),  

- dachy strome o nachyleniu 30-45°.  

7.  01.02.2012 

r.  

(data stempla 

pocztowego 

31.01.2012 

r.)  

Jan Ober  Zwracam się z prośbą o uwzględnienie 

uwag dotyczących moich nieruchomości: 

tj. 58/1, 58/2, 59/3, 59/4 w ww. planie 

zagospodarowania przestrzennego:  

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej:  

- maksymalnie 30% powierzchni 

zabudowy,  

- wysokość budynków – maksymalnie 

2 kondygnacje, w tym poddasza użytkowe 

(zgodnie z zabudową istniejącą 

w najbliższej okolicy oraz budynkiem 

znajdującym się na przedmiotowych 

działkach),  

- dachy strome o nachyleniu 30-45°.  

dz. nr 58/1, 58/2, 

59/3, 59/4, obręb 

Batorowo  

 tak  

8.  01.02.2012 

r.  

(data stempla 

pocztowego 

31.01.2012 

r.)  

Elżbieta 

Przedpelska - 

Ober  

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie 

uwag dotyczących moich nieruchomości: 

tj. 58/1, 58/2, 59/3, 59/4 w ww. planie 

zagospodarowania przestrzennego:  

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

- maksymalnie 30% powierzchni 

zabudowy,  

- wysokość budynków – maksymalnie 

2 kondygnacje, w tym poddasza użytkowe 

(zgodnie z zabudową istniejącą 

w najbliższej okolicy oraz budynkiem 

znajdującym się na przedmiotowych 

działkach),  

- dachy strome o nachyleniu 30-45°.  

dz. nr 58/1, 58/2, 

59/3, 59/4, obręb 

Batorowo  

 tak  

9.  01.02.2012 

r.  

(data stempla 

pocztowego 

31.01.2012 

r.)  

Agnieszka 

Gregorczyk  

Jestem przeciwna blokowaniu wszelkich 

inwestycji na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne. Zgodnie z prognozą 

oddziaływania na środowisko w/wym. 

planu miejscowego występują tu idealne 

warunki gruntowe pod budownictwo 

mieszkaniowe. Szczególnie, że „w 

bezpośredniej okolicy opracowywanego 

planu nie występują obszary o znacznej 

wartości przyrodniczej”.  

Przeznaczenie części terenu pod 

zalesienie, tłumacząc to poprawą 

środowiska, jest dla mnie bezzasadne. 

Teren przeznaczony pod zalesienie to nie 

to samo, co teren zalesiony. Na 

przedmiotowych działkach nigdy nie 

powstanie las, ponieważ jest to teren 

prywatny i nikt nie będzie ponosił kosztów 

związanych z jego utrzymaniem. Lasu, 

w którym byłoby wysypisko śmieci, tak 

jak to ma miejsce w żwirowni obok 

przedmiotowych działek. Jak stwierdzono 

w „Prognozie oddziaływania na 

środowisko” dotyczącej przedmiotowego 

planu Gmina posiada znaczne rezerwy 

niewykorzystanych działek budowlanych, 

jednocześnie charakteryzując się bardzo 

Obszar planu   tak  
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niskim wskaźnikiem zalesienia. Skoro 

Gmina posiada tak duże rezerwy 

niewykorzystanych działek niech 

przeznaczy ich część pod zalesienie, a nie 

„pilną potrzebę zwiększania zalesienia 

Gminy” samorząd chce rozwiązać 

kosztem prywatnej własności poprzez 

zminimalizowanie możliwości korzystania 

z niej.  

Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie 

moich uwag.  

10.  31.01.2012  Andrzej 

Dłutkowski  

Działki powinny być przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Przeznaczenie części terenu pod 

zalesienie, tłumacząc to poprawą 

środowiska, jest dla mnie bezzasadne. 

Teren przeznaczony pod zalesienie to nie 

to samo, co teren zalesiony. Na 

przedmiotowych działkach nigdy nie 

powstanie las, ponieważ jest to teren 

prywatny i nikt nie będzie ponosił kosztów 

związanych z jego utrzymaniem. Lasu, 

w którym byłoby wysypisko śmieci, tak 

jak to ma miejsce w żwirowni obok 

przedmiotowych działek. Jak stwierdzono 

w „Prognozie oddziaływania na 

środowisko” dotyczącej przedmiotowego 

planu Gmina posiada znaczne rezerwy 

niewykorzystanych działek budowlanych, 

jednocześnie charakteryzując się bardzo 

niskim wskaźnikiem zalesienia. Skoro 

Gmina posiada tak duże rezerwy 

niewykorzystanych działek niech 

przeznaczy ich część pod zalesienie, a nie 

„pilną potrzebę zwiększania zalesienia 

Gminy” samorząd chce rozwiązać 

kosztem.  

Obszar planu   tak  

11.  31.01.2012  Mariusz 

Kołodziejczak  

Działki powinny być przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Przeznaczenie części terenu pod 

zalesienie, tłumacząc to poprawą 

środowiska, jest dla mnie bezzasadne. 

Teren przeznaczony pod zalesienie to nie 

to samo, co teren zalesiony. Na 

przedmiotowych działkach nigdy nie 

powstanie las, ponieważ jest to teren 

prywatny i nikt nie będzie ponosił kosztów 

związanych z jego utrzymaniem. Lasu, 

w którym byłoby wysypisko śmieci, tak 

jak to ma miejsce w żwirowni obok 

przedmiotowych działek. Jak stwierdzono 

w „Prognozie oddziaływania na 

środowisko” dotyczącej przedmiotowego 

planu Gmina posiada znaczne rezerwy 

niewykorzystanych działek budowlanych, 

jednocześnie charakteryzując się bardzo 

niskim wskaźnikiem zalesienia. Skoro 

Gmina posiada tak duże rezerwy 

niewykorzystanych działek niech 

przeznaczy ich część pod zalesienie, a nie 

„pilną potrzebę zwiększania zalesienia 

Gminy” samorząd chce rozwiązać 

kosztem prywatnej własności poprzez 

zminimalizowanie możliwości korzystania 

z niej.  

Uważam, że przeznaczenie tego terenu 

pod budownictwo mieszkaniowe byłoby 

lepsze dla Gminy ze względów 

Obszar planu   tak  
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ekonomicznych. Podatki od 

nieruchomości mieszkaniowych są 

większe niż od działek rolnych czy 

leśnych. Mam nadzieję na pozytywne 

rozpatrzenie moich uwag.  

12.  31.01.2012  Weronika 

Skrzypczyk  

Jestem przeciwna blokowaniu wszelkich 

inwestycji na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne. Zgodnie z prognozą 

oddziaływania na środowisko w/wym. 

planu miejscowego występują tu idealne 

warunki gruntowe pod budownictwo 

mieszkaniowe. Szczególnie, że „w 

bezpośredniej okolicy opracowywanego 

planu nie występują obszary o znacznej 

wartości przyrodniczej”.  

Przeznaczenie terenu pod zalesienia nie 

oznacza, że od razu urośnie tam las, 

ponieważ jest to teren prywatny i nikt nie 

będzie ponosił kosztów związanych 

z utrzymaniem lasu.  

W najbliższej odległości działek objętych 

planem istnieją domy jednorodzinne. 

W trochę większej odległości istnieją 

budynki.  

W zabudowie szeregowej, w środku pola – 

ktoś wydał na nie warunki zabudowy.  

Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie 

moich uwag.  

Obszar planu   tak  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI /295/ 2012  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

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 budowy dróg publicznych oraz infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

Gminy.  
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