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§ 1. Udziela sie upowaďnienia kierownikowi Gminne-
go Zespołu Obsługi Oċwiaty w Skulsku do wydawa-
nia decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach w zakresie udzielania pracodawcom dofi-
nansowania kosztów kształcenia pracowników mło-
docianych. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Skulsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Grzegorz Nykowski 
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UCHWAŁA NR XIII/147/2011 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – w rejonie ulic: 

Grabowej i Tarnowskiej 

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. 717ze zmianami) Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w Lusówku – w rejonie ulic: 
Grabowej i Tarnowskiej, zwany dalej „planem”, po 
stwierdzeniu zgodnoċci przyjćtych rozwiązaĉ 
z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarno-
wo Podgórne, zatwierdzonego uchwałą Nr XII /134 
/ 2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 
czerwca 2011 r. 

2. Plan obejmuje obszar połoďony 
w Lusówku, w rejonie ulic Grabowej i Tarnowskiej, 
którego granice okreċla rysunek planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik Nr 1 – stanowiący rysunek planu, 

opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany 
„Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w Lusówku – w rejonie ulic: 
Grabowej i Tarnowskiej”; 

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 sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć działkć budowlaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić okreċlającą naj-
mniejszą odległoċć ċciany budynku od linii 
rozgraniczającej tereny, przy czym linia ta 
nie dotyczy takich czćċci i elementów bu-
dynków, jak: okapy, gzymsy, balkony, tara-
sy, wykusze, schody i pochylnie zewnćtrz-
ne; 

3) ogrodzeniu aďurowym – naleďy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni aďurowej wynosi nie mniej niď 
70%; 

4) powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć powierzchnić budynku wyzna-
czoną przez rzut pionowy zewnćtrznych 
krawćdzi ċcian budynku na powierzchnić 
terenu, przy czym powierzchnić zabudowy 
działki budowlanej lub terenu stanowi su-
ma powierzchni zabudowy wszystkich bu-
dynków odpowiednio na działce budowla-
nej lub terenie; 

5) reklamie – naleďy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, nie bćdący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

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

7) tablicy informacyjnej – naleďy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej oraz tablicć z oznaczeniem 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 3. W zakresie przeznaczenia terenów ustala sić: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MN; 
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2) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej lub usługowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem MN/U; 

3) teren drogi publicznej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KD-D; 

4) teren drogi wewnćtrznej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KDW. 

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

1) dopuszczenie lokalizacji: 
a) obiektów małej architektury, 
b) ogrodzeĉ na terenach MN i MN/U, wyko-

nanych wyłącznie jako aďurowe lub 
w formie ďywopłotów, o wysokoċci nie 
wićkszej niď 1,5 m, 

c) tablic informacyjnych o powierzchni nie 
wićkszej niď 0,5 m2 i wysokoċci nie wićkszej 
niď 3 m, 

d) szyldów na ogrodzeniach i elewacjach bu-
dynków, o powierzchni jednego szyldu nie 
wićkszej niď 10 m2, a w przypadku umiesz-
czenia w układzie prostopadłym do elewa-
cji, o powierzchni jednego szyldu nie wićk-
szej niď 0,5 m2 i długoċci wraz elementami 
mocującymi nie wićkszej niď 1 m; 

2) zakaz lokalizacji: 
a) reklam, 
b) napowietrznych sieci infrastruktury tech-

nicznej, z wyjątkiem dopuszczonych przepi-
sami odrćbnymi, 

c) ogrodzeĉ z betonowych elementów prefa-
brykowanych. 

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

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych, z wyjątkiem dopuszczo-
nych pozostałymi ustaleniami planu oraz 
przepisami odrćbnymi; 

2) nakaz zachowania okreċlonych przepisami 
odrćbnymi dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w ċrodowisku: 

a) dla terenu MN jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenu MN/U jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej; 

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, przy czym zakazuje sić 
stosowania kotłów, pieców i trzonów ku-
chennych na paliwo stałe, z wyjątkiem pa-
liw odnawialnych z biomasy; 

4) zachowanie wód powierzchniowych ċród-
lądowych jako otwartych, z uwzglćdnie-
niem pkt 5; 

5) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ wod-
nych, mostów, przepustów, sieci infrastruk-
tury technicznej; 

6) nakaz prowadzenia gospodarki wodno-
ċciekowej zgodnie z pozostałymi ustale-
niami planu oraz przepisami odrćbnymi; 

7) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) nakaz zagospodarowania odpadów, zgod-

nie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami oraz przepisami odrćbnymi, 

b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzących z wykopów, a spełniających 
standardy jakoċci gleby lub ziemi, na dział-
ce budowlanej poprzez wykorzystanie ich 
do kształtowania zieleni towarzyszącej in-
westycjom, z dopuszczeniem usuwania ich 
poza obszar planu, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

8) nakaz utrzymania jakoċci gleby i ziemi na 
poziomie wymaganych standardów; 

9) nakaz zagospodarowania zielenią wszyst-
kich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

10) lokalizacjć pasa zieleni izolacyjno krajobra-
zowej zgodnie z rysunkiem planu, przy 
czym dopuszcza sić lokalizacjć przejazdów 
przez ww. pas zapewniających dostćp do 
działek na terenie MN/U. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić prowadzenie badaĉ archeologicznych 
podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji 
związanych z zabudowaniem i zagospodarowa-
niem terenu, zgodnie z przepisami odrćbnymi. Na 
prowadzenie badaĉ archeologicznych inwestor 
winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie, przed 
wydaniem pozwolenia na budowć. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić 
zagospodarowanie terenów dróg publicznych 
zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz 
przepisami odrćbnymi. 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a takďe 
naraďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych, 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 
uďytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sić: 

1) zapewnienie powszechnego dostćpu do 
wód powierzchniowych ċródlądowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) zakaz lokalizacji ogrodzeĉ na terenach przy-
ległych do powierzchniowych wód 
w odległoċci mniejszej niď 1,5 m od linii 
brzegu; 
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3) uwzglćdnienie w zagospodarowaniu tere-
nów ograniczeĉ wynikających z przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) lokalizacjć drogi publicznej - klasy dojaz-
dowej na terenie KD-D zgodnie 
z pozostałymi ustaleniami planu oraz prze-
pisami odrćbnymi; 

2) lokalizacjć drogi wewnćtrznej na terenie 
KDW, zgodnie z pozostałymi ustaleniami 
planu oraz przepisami odrćbnymi; 

3) powiązanie dróg z zewnćtrznym układem 
komunikacyjnym; 

4) na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych, w łącznej 
iloċci nie mniejszej niď: 

a) 2 stanowiska postojowe na jeden lokal 
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 

b) 45 stanowisk postojowych na kaďde 1000 
m² powierzchni uďytkowej w obiektach 
handlowych, w tym 6 stanowisk postojo-
wych dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych, 

c) 36 stanowisk postojowych na kaďde 100 
miejsc w obiektach gastronomicznych, w 
tym 6 dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych, 

d) 30 stanowisk postojowych na kaďde 1000 
m² powierzchni uďytkowej biur i urzćdów, 
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych, 

e) 30 stanowisk postojowych na kaďde 1000 
m² powierzchni uďytkowej obiektów usłu-
gowych, innych niď wymienione w lit. b-d, 
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych; 

5) na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla rowerów, w łącznej iloċci nie mniejszej 
niď: 

a) 20 stanowisk postojowych na kaďde 1000 
m2 powierzchni uďytkowej w obiektach 
handlowych, 

b) 15 stanowisk postojowych na kaďde 100 
miejsc w obiektach gastronomicznych, 

c) 15 stanowisk postojowych na kaďde 1000 
m2 powierzchni uďytkowej biur, 

d) 15 stanowisk postojowych na kaďde 1000 
m2 powierzchni uďytkowej w obiektach 
usługowych, innych niď wymienione w lit. 
a-c; 

6) dla usług nakazuje sić zapewnienie na kaď-
dym z terenów stanowisk do przeładunku 
towarów zlokalizowanych poza stanowi-
skami postojowymi, wymienionymi w pkt 
4 i 5. 

 

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoċci sieci: wodociągowej, kana-
lizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, 
ciepłowniczej i telekomunikacyjnej; 

2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, z dopuszczeniem ich moderni-
zacji i przebudowy, a takďe przeniesienia na 
tereny dróg publicznych; 

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

4) w zakresie gospodarki wodno-ċciekowej: 
a) zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodo-

ciągowej, 
b) odprowadzenie ċcieków bytowych 

i komunalnych do sieci kanalizacji sanitar-
nej, 

c) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych na terenie działki budowlanej, 
z dopuszczeniem odprowadzenia tych wód 
do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzglćd-
nieniem lit. d, 

d) odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenów dróg do sieci ka-
nalizacji deszczowej, przy czym dopuszcza 
sić odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenu drogi KD-D – ul. 
Grabowej do rowu melioracyjnego; 

e) nakaz podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych odprowadzanych z po-
wierzchni utwardzonych, 

f) zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływo-
wych na ċcieki bytowe i komunalne oraz 
indywidualnych oczyszczalni ċcieków. 

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i uďytkowa-
nia terenów nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN, w zakresie parametrów i wskačni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć zabudowy w układzie wolno sto-
jącym, przy czym na działce budowlanej 
dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, 

b) jednego wolno stojącego garaďu albo bu-
dynku gospodarczego, 

c) urządzeĉ budowlanych, z zastrzeďeniem § 
12 pkt 4 lit. f, sieci infrastruktury technicz-
nej, z zastrzeďeniem § 4 pkt 2 lit. b, dojaz-
dów i dojċć; 

2) w zakresie wymaganych parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
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a) powierzchnić zabudowy – nie wićcej niď 
30% powierzchni działki budowlanej, 
w tym dla garaďu lub budynku gospo-
darczego nie wićcej niď 40 m2, 

b) powierzchnić biologicznie czynną – nie 
mniej niď 60 % powierzchni działki budow-
lanej, przy czym w strefie zieleni izolacyjno-
krajobrazowej, wskazanej na rysunku pla-
nu, nakazuje sić wprowadzenie zieleni wy-
sokiej, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – wskaza-
ne na rysunku planu, 

d) wysokoċć budynku: 
- mieszkalnego – dwie kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 
oraz nie wićcej niď 8 m, 

- garaďowego lub gospodarczego – nie wić-
cej niď jedna kondygnacja nadziemna oraz 
nie wićcej niď 3,5 m, 

e) stosowanie dachów stromych o kącie na-
chylenia połaci dachowych od 25° do 45°, 

f) powierzchnić nowo wydzielanych działek 
budowlanych nie mniejszą niď 550 m2, przy 
zachowaniu szerokoċci frontu działki bu-
dowlanej nie mniejszą niď 18 m, z wyłącze-
niem działek naroďnych, 

3) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych 
w granicach działki, zgodnie z § 11 pkt 4 lit. 
a 

4) dostćp dla samochodów do przyległej dro-
gi publicznej, w tym poprzez drogć we-
wnćtrzną KDW, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

 
§ 15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej lub usługowej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U, ustala sić: 

1) lokalizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
albo jednego budynku mieszkalno–
usługowego albo jednego budynku usłu-
gowego – obejmującego w szczególnoċci: 
usługi handlowe, gastronomiczne, biura 
i inne usługi dla ludnoċci z uwzglćdnie-
niem § 5 pkt 1; 

2) dopuszczenie lokalizacji jednego wolno 
stojącego garaďu albo budynku gospo-
darczego; 

3) urządzeĉ budowlanych, z zastrzeďeniem § 
12 pkt 4 lit. f, sieci infrastruktury technicz-
nej, z zastrzeďeniem § 4 pkt 2 lit. b, dojaz-
dów i dojċć; 

4) zakaz lokalizacji szpitali i domów pomocy 
społecznej; 

5) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na gra-
nicy działki budowlanej; 

6) w zakresie wymaganych parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnić zabudowy – nie wićcej niď 
30% powierzchni działki budowlanej, 

w tym dla garaďu lub budynku gospo-
darczego nie wićcej niď 40 m2, 

b) powierzchnić biologicznie czynną – nie 
mniej niď 40% powierzchni działki budow-
lanej, przy czym w strefie zieleni izolacyjno-
krajobrazowej, wskazanej na rysunku pla-
nu, postuluje sić wprowadzenie zieleni wy-
sokiej w czćċci strefy zlokalizowanej wzdłuď 
drogi KD-D – ul. Grabowej, w pozostałej 
czćċci strefy ustala sić nakaz wprowadze-
nia zieleni wysokiej, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – wskaza-
ne na rysunku planu, 

d) wysokoċć budynku: 
- mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub 

usługowego – dwie kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, oraz 
nie wićcej niď 10 m, 

- garaďowego lub gospodarczego – nie wić-
cej niď jedna kondygnacja nadziemna oraz 
nie wićcej niď 3,5 m, 

e) stosowanie dachów stromych o kącie na-
chylenia połaci dachowych od 25° do 45°, 

f) powierzchnić nowo wydzielanych działek 
budowlanych nie mniejszą niď 600 m2, 

7) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych 
w granicach działki, zgodnie z § 11 pkt 4-6; 

8) dostćp dla samochodów do przyległej dro-
gi publicznej, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, przy czym nakazuje sić lokalizacjć 
zjazdów z drogi o niďszej klasie. 

 
§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KD-D, i KDW, w zakresie parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) na terenie drogi publicznej KD-D lokalizacjć 
fragmentu pasa drogowego ulicy Grabo-
wej, w powiązaniu z elementami pasa dro-
gowego usytuowanymi poza obszarem ob-
jćtym planem; 

2) na terenie drogi wewnćtrznej KDW: 
a) lokalizacjć jezdni, zakoĉczonej placem do 

zawracania samochodów, oraz co najmniej 
jednostronnego chodnika 
z uwzglćdnieniem lit b, 

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni; 
3) zagospodarowanie pasów drogowych 

zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej, z zastrzeďeniem § 4 pkt 2 lit. b 
oraz zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 17. 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%. 
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne. 
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§ 19. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne  
(-) mgr Grzegorz Leonhard 

Przewodniczący Rady  
Gminy Tarnowo Podgórne  
(-) mgr Grzegorz Leonhard 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XIII/147/2011 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 

W SPRAWIE: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
W LUSÓWKU – W REJONIE ULIC: GRABOWEJ I TARNOWSKIEJ 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XIII/147/2011 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 

W SPRAWIE: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
W LUSÓWKU – W REJONIE ULIC: GRABOWEJ I TARNOWSKIEJ 

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z počn. zm.) przedmiotowy 
projekt planu został wyłoďony do publicznego 

wglądu w terminie od dnia 10.05.2011 r. do 
31.05.2011 r. Uwagi moďna było składać do dnia 
14.06.2011 r. W ustawowym terminie wniesiono 
jedną uwagć do projektu planu. 

 

L.p.  Data  
wpływu  
uwagi  

Nazwisko 
i imić,  
 adres  

zgłaszającego 
uwagi  

Treċć uwagi  Oznaczenie  
Nierucho-

moċci,  
której 

dotyczy  
uwaga  

Rozstrzygnićcie  
Rady Gminy  
 w sprawie  

rozpatrzenia uwag  

Uwagi  

uwaga  
uwzglćdniona  

uwaga nie-
uwzglćdniona  

1.  14.06.2011 Janusz Słucki Wnioskujć o wprowadzenie nastćpu-
jących zmian w treċci uchwały oraz 
rysunku planu:  
 1. wprowadzenie moďliwoċci posa-
dowienia na terenie MN/U pylonu 
reklamowego;  
 2. §11 pkt. 4 b) – zmniejszenie para-
metru iloċci miejsc postojowych do 30 
w przypadku obiektu handlowego; 
 §11 pkt. 4 c) – zmniejszenie parame-
tru iloċci miejsc postojowych do 25 
w przypadku obiektu gastronomiczne-
go; 
 §11 pkt. 4 d) - zmniejszenie parametru 
iloċci miejsc postojowych do 25 
w przypadku obiektu biurowego 
i urzćdów; 
 §11 pkt. 4 e) zmniejszenie parametru 
iloċci miejsc postojowych do 25 
w przypadku obiektu usługowego;  
 3. §14 pkt. 2 e) – dopuszczenie na 
terenie MN/U dla budynku usługowe-
go-handlowego, a takďe usługowo-
mieszkalnego dachu płaskiego. 

Obszar 
planu 

  tak   
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XIII/147/2011 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH  

FINANSOWANIA:  
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co nastćpuje:  

§ 1. Okreċla sić sposób realizacji oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, słuďących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
w zakresie: 

1) gminnych dróg (około 250 m2 drogi publicz-
nej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KD-D) oraz organizacji ruchu drogowego 

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodć, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania ċcieków komu-
nalnych, utrzymania czystoċci i porządku oraz 
urządzeĉ sanitarnych, unieszkodliwiania od-
padów komunalnych. 

 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji: 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamó-

wieniach publicznych, samorządzie gminnym, 
gospodarce komunalnej i o ochronie ċrodo-
wiska; 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej reali-
zowane bćdą w sposób okreċlony w art. 
7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625 ze zm.); 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 1, jest przedmiotem umowy zainte-
resowanych stron. 

 
§ 3. Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 

1) wydatki z budďetu gminy; 
2) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieĉ o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a takďe właċcicieli nie-
ruchomoċci. 
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UCHWAŁA NR IX/62/2011 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO 

 z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 października 2008r. w sprawie 

podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 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. 1458, 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 i Nr 106, poz. 675 oraz 
z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz 
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, 
poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2009r. Nr 215, poz. 

1674 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 
654) uchwala sić, co nastćpuje :  

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej 
w Kćpnie z dnia 23 pačdziernika 2008 r. w sprawie 
podatku od nieruchomoċci (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego Nr 205, poz. 3333), zmienionej 
uchwałą nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Kćpnie 
z dnia 31 marca 201 Ir. (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego Nr 133, poz. 2156) wprowadza sić 
nastćpujące zmiany : 

1) w § 1 pkt 2 litera „d" otrzymuje brzmienie : 
„d) związanych z udzielaniem ċwiadczeĉ 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalnoċci leczniczej, zajćtych przez 
podmioty udzielające tych ċwiadczeĉ - 4,01 
zł od 1m2 powierzchni uďytkowej,", 

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 


