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UCHWAIA NR VIł3ńłńń 

 RADŹ GMINŹ TUIOWICE 

 

 z dnia 26 maja 2011 r. 
  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy TuJowice  
we wsi TuJowice obejmującego teren przemysJu, skJadów i usJug  
w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1  
w związku z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. 
Nr 32, ”ozŁ 159) ”o stwierdzeniu zgodno`ci  
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy TuJowi-
ce, Rada Gminy w TuJowicach uchwala, co na-
stę”uje:  

 
§ 1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy TuJowi-
ce we wsi TuJowice obejmującego teren ”rzemy-
sJu, skJadów i usJug w rejonie ulŁ Porcelitowej  
i w rejonie projektowanej obwodnicy w granicach 
okre`lonych na rysunku zmiany ”lanuŁ 

 
§ 2Ł Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego gminy TuJowice we wsi 
TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu, skJadów 
i usJug w rejonie ulŁ Porcelitowej i w rejonie ”ro-
jektowanej obwodnicy, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-
go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 
1:1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji, za”isa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania 
stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
Jy; 

4) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia 
uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego 
zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 

 
DźIAI I 
PRźEPISŹ OGÓLNE 

§ 3Ł Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania ”rzestrzennego gminy TuJowice we wsi 
TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu, skJadów 
i usJug w rejonie ulŁ Porcelitowej i w rejonie ”ro-
jektowanej obwodnicy polega na zmianie trasy 
przebiegu linii napowietrznej 110 kV i dopuszcze-
niu budowy kablowej linii 15 kV. 

 
§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
obejmujące: 

1) zmianę trasy ”rzebiegu ”rojektowanej linii 
napowietrznej 110 kV oraz dopuszczenie projek-
towanej kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV; 

2) zmianę zasad obsJugi w zakresie elektro-
energetyki. 

2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
okre`lonych w ”lanie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania; 

2) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-
dowiska zawartych w szczególnych warunkach 
zabudowy i zagos”odarowania terenów; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 

4) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultu-
ry; 

5) zasad obsJugi w zakresie komunikacji dro-
gowej; 

6) zadaL dla realizacji celów ”ublicznychŁ 
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3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 
scalania nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu 
na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszej zmianie 
”lanu nie okre`lono obszarów (i ich granic) ”odle-
gających scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgod-
nie z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ 

 
§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustale-
niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą ”lanu, jako 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję tere-

nu. 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 
 
DźIAI II 
USTALENIA SźCźEGÓIOWE 

RozdziaJ ń 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochro-

ny i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz parame-

trów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 

§ 6Ł1Ł Rozszerza się ustalenia szczegóJowe  
w § 7 UchwaJy Rady Gminy w TuJowicach Nr VIIIł 
51/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. poprzez dopisa-
nie pkt 16, 17, 18, 19, 20 i 21 w brzmieniu: 

ｭ16) do”uszcza się budowę nowych urządzeL 
elektroenergetycznych (wolno-stojących stacji 
transformatorowych), linii elektroenergetycznych 
w tym kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
napowietrznej linii 110 kV, utrzymanie, przebu-
dowę lub likwidację istniejących linii i urządzeL 
elektroenergetycznych; 

17) wzdJuw linii na”owietrznej 110 kV ustala 
się strefę ochronną, obejmującą tereny zlokalizo-
wane bez”o`rednio ”od linią oraz ”asy terenu okŁ 
15,0 m od rzutu skrajnego przewodu linii, po obu 
jej stronach; 

18) wzdJuw na”owietrznych linii elektroenerge-
tycznych nalewy ”ozostawiać ”asy wolne od 
drzew, gaJęzi, konarów i krzewów o szeroko`ci  
8 m licząc od osi linii 15 kV z kawdej jej strony  
i o szeroko`ci 3,0 m od osi linii 0,4 kV; 

19) do istniejących oraz ”rojektowanych urzą-
dzeL elektroenergetycznych nakazuje się za”ew-
nienie mowliwo`ci dojazdu oraz dostę”u dla za-
rządcy w celu ”rowadzenia eks”loatacji; 

20) wokóJ stacji transformatorowej 15ł0,4 kV 
ustala się strefę techniczną o szeroko`ci minŁ 1,5 m;  

21) nakazuje się w”rowadzenie ochrony ”rze-
ciw”owarowej ”o”rzez: 

a) za”ewnienia zao”atrzenia ”rzeciw”owaro-
wego w wodę do zewnętrznego gaszenia ”owaru 
wedJug ”rze”isów odrębnych, 

b) za”ewnienie mowliwo`ci intensywnego 
czer”ania wody do celów ”rze-ciw”owarowych  
z hydrantów ŚN100 lub ŚN150 (w razie budowy 
sieci wodociągo-wej o `rednicy nominalnej nie 
mniejszej niw ŚN250), 

c) za”ewnienie dróg ”owarowych do obiektów 
wedJug ”rze”isów odrębnychŁ 

2. W Uchwale Rady Gminy w TuJowicach  
Nr VIII/51/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. po Roz-
dziale 1 dodaje się RozdziaJ 2 w brzmieniu:  

ｭRozdziaJ 2  
Ustalenia dotŁ granic i s”osobów zagos”oda-

rowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na ”odstawie odrębnych 
przepisówŁ 

1Ł Teren objęty zmianą ”lanu ”oJowony jest  
w strefie ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia 
wód ”odziemnych TuJowic ustanowionej decyzją 
Urzędu Wojewódzkiego w O”olu nr O_ŁIIIł6210ł 
77/98/bd z dnia 20.04.1998 r. 

2Ł W strefie ochronnej okre`lonej w ustŁ 1 na-
lewy ”rzestrzegać obowiązujących zakazów, na-
kazów i ograniczeL wynikających z ww. decyzji  
i ”rze”isów szczególnychŁｬ. 

 
DźIAI III 
PRźEPISŹ KOKCOWE 

§ 7Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu  
i skJadów w rejonie ulŁ Porcelitowej i w rejonie 
”rojektowanej obwodnicy uchwalonego UchwaJą 
Nr Xł80ł03 z dnia 23 ”audziernika 2003 r. ze 
zmianami uchwalonymi uchwaJą Rady Gminy  
w TuJowicach Nr VIIIł51ł07 z dnia 30 sier”nia 
2007 r. oraz Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 
2007 rŁ, w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanuŁ 

 
§ 8Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy TuJowiceŁ 
 
§ 9Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
MichaJ Szumega 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIł31ł11 
Rady Gminy TuJowice 

z dnia 26 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIł31ł11 
Rady Gminy TuJowice 

z dnia 26 maja 2011 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania ”rzestrzennego gminy TuJowice we wsi 
TuJowice obejmującego teren ”rzemysJu, skJadów 
i usJug w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie pro-
jektowanej obwodnicy, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku  
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) 
i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
”ozŁ1240 ze zmŁ) Rada Gminy w TuJowicach 
rozstrzyga, co nastę”uje:  

 
1. Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
TuJowice we wsi TuJowice obejmującego teren 
”rzemysJu, skJadów i usJug w rejonie ulŁ Porceli-
towej i w rejonie projektowanej obwodnicy, nie 
”rzewiduje się realizacji nowych inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej i dróg, które na-
lewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-
ny na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się 
od rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasa-
dach ich finansowania. 

 
 
 

ZaJącznik nr 3 
do uchwaJy nr VIł31ł11 

Rady Gminy TuJowice 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy TuJowice we wsi Tu-

Jowice obejmującego teren przemysJu, skJadów  
i usJug w rejonie ulŁ Porcelitowej i w rejonie pro-

jektowanej obwodnicy. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 216 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 ze zmŁ) Rada Gminy w TuJowicach roz-
strzyga, co nastę”uje:  

 
Biorąc ”o uwagę stanowisko Wójta o niezgJo-

szeniu uwag do ”rojektu zmiany ”lanu wyJowone-
go do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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