
 

 

UCHWAŁA

 NR XXI/264/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta 

Tarnowa w rejonie ulic: Jana Pawła II, Abp. Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej.  

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. zm.
1)

) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm
2)
) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa przyjętego uchwałą Nr XI/214/99 Rady 

Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 lipca 1999 r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XV/237/2003 

z dnia 16 października 2003 r., Nr XLIII/766/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., Nr LI/986/2006 z dnia  

26 października 2006 r. oraz Nr LVI/716/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co 

następuje:  

Rozdział 1. 

Ustalenia wprowadzające  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa 

w rejonie ulic Jana Pawła II, Abp. Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej, zwany dalej planem.  

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 66,46 ha, położony w północno wschodniej części miasta Tarnowa 

w rejonie ulic: Jana Pawła II, Abp. Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej – w granicach określonych na 

rysunku planu.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – stanowiący integralną część uchwały - rysunek planu w skali 1:1000 obowiązujący 

w zakresie:  

a) granic obszaru objętego planem,  

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
1) 

Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z  2003 r.  

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 

poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. 
2) 

Dz. U. 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, poz. 159, Nr 153, poz. 901. 
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c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 15-32 niniejszej uchwały,  

d) pierzei usługowej,  

e) frontów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

f) nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

g) obowiązujących linii zabudowy,  

h) ciągów pieszych i pieszo – rowerowych,  

i) obszarów zieleni urządzonej,  

j) dominanty,  

k) akcentu przestrzennego,  

l) pieszej kładki nadziemnej lub pieszego przejścia podziemnego,  

m) zieleni wysokiej komponowanej;  

2) załącznik Nr 2 – stanowiący integralną część uchwały – rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej 

w skali 1:1000 ustalający zasady uzbrojenia terenu, obowiązujący w zakresie ideowego układu sieci 

infrastruktury technicznej i proponowanej aranżacji pasów drogowych, do uściślenia na etapie projektu 

budowlanego;  

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego;  

4) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;  

2) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania 

terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane 

inne sposoby zagospodarowania określone jako dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające podstawowy 

sposób zagospodarowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy 

zagospodarowania terenu:  

a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia właściwego procentowego wskaźnika powierzchni terenu 

biologicznie czynnej,  

b) dojazdy i dojścia,  

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsługi terenu;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 

określającą graniczne sytuowanie lica zewnętrznej ściany budynku, z dopuszczeniem wysunięcia przed nią 

na głębokość do 2,0 m włącznie: gzymsów, ryzalitów, schodów, ganków, zadaszeń, wykuszy, tarasów, 

balkonów itp.;  

4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą 

obligatoryjne usytuowanie zewnętrznej ściany budynku z dopuszczeniem wysunięcia przed nią na 

głębokość do 2,0 m włącznie: gzymsów, ryzalitów, schodów, ganków, zadaszeń, wykuszy, tarasów, 

balkonów itp.;  

5) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć procentowy udział powierzchni zabudowy 

w powierzchni działki budowlanej;  

6) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

7) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi i urządzenia usługowe, w szczególności 

z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń, edukacji, 

zdrowia, administracji gospodarczej, obsługi komunikacji, usług bytowych, usług rzemieślniczych oraz 
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innych usług o zbliżonym charakterze, w obiektach wolnostojących lub w wydzielonych lokalach 

użytkowych;  

8) usługach rzemieślniczych – należy przez to rozumieć usługi nieprodukcyjne, o charakterze 

wykonawczym, konserwacyjnym, naprawczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

o rzemiośle;  

9) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, nieuciążliwe usługi dla 

ludności, w tym usługi rzemieślnicze;  

10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć inwestycje związane z realizacją celów publicznych 

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;  

11) pierzei usługowej – należy przez to rozumieć miejsce obowiązkowej realizacji usług w parterach wraz 

z kształtowaniem elewacji budynku w sposób podkreślający funkcje usług w parterach, np. poprzez 

cofnięcie ściany budynku w kondygnacji parteru, na całej jej długości;  

12) frontowej części działki – należy przez to rozumieć pas terenu od linii rozgraniczającej położonej od 

strony drogi publicznej, po nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy i pas wzdłuż tej linii, 

o szerokości 15,0 m mierzony od linii zabudowy w głąb działki budowlanej;  

13) froncie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – należy przez to rozumieć frontowe elewacje 

budynków lokalizowane w miejscu obowiązującej linii zabudowy;  

14) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz 

zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych - realizowane wg projektu zieleni 

opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako część składowa projektu budowlanego, a także 

publicznie dostępne zespoły zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy;  

15) elementach wyposażenia parku – należy przez to rozumieć kompleksowo zaprojektowane urządzenia 

o jednolitej formie i z zastosowaniem tych samych materiałów:  

a) urządzenia „bram”, będących formą przestrzenną, sygnalizującą np. wejście na teren zieleni publicznej - 

o wysokości max. 4,0 m od powierzchni terenu,  

b) miejsca wypoczynku wyposażone w ławki, poidełka, stojaki na rowery,  

c) urządzenia placów zabaw,  

d) terenowe urządzenia rekreacyjne,  

e) urządzenia informacyjne, takie jak: tablice, drogowskazy - o wysokości max. 2,4 m od powierzchni 

terenu oraz o powierzchni ekspozycji max. 4,0 m
2
,  

f) obiekty małej architektury (nie wliczając wiat i zadaszeń),  

g) oświetlenie;  

16) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 

rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę obiektów i terenów przez dostęp do 

dróg publicznych;  

17) parkingu zielonym – należy przez to rozumieć parking wykonany z płyt ażurowych lub innych 

elementów umożliwiających wegetację roślinności trawiastej;  

18) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną 

niosącą przekaz reklamowy;  

19) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy, o maksymalnej 

powierzchni 0,5 m
2
;  

20) szyldzie reklamowym - należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub 

wejściem do lokalu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający grafikę reklamową, 

określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności, o maksymalnej powierzchni 3,0 m
2
;  

21) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy reklamowe - 

wolnostojące lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym tzw. billboardy):  
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a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji) większej niż 6,0 m
2
,  

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 2,0 m, o wysokości najwyższej 

krawędzi elementu przekraczającej 2,5 m od poziomu przyległego terenu,  

c) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 4,0 m od poziomu przyległego terenu.  

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi 

w przepisach szczególnych.  

§ 3. 1. Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:  

1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§15);  

2) MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (§16);  

3) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§17);  

4) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (§18);  

5) U - tereny zabudowy usługowej (§19);  

6) UP/U - teren usług publicznych i komercyjnych (§20);  

7) Uks - teren usług kultu religijnego (§21);  

8) PM - teren placu miejskiego (§22);  

9) US - teren sportu i rekreacji (§23);  

10) ZPU - tereny zieleni urządzonej z usługami (§24);  

11) ZP - tereny zieleni publicznej (§25);  

12) ZR - tereny zieleni naturalnej (§26);  

13) KDGP - teren drogi publicznej klasy GP – głównej ruchu przyśpieszonego (§27);  

14) KDL - tereny drogi publicznej klasy L – lokalnej (§28);  

15) KDD - tereny drogi publicznej klasy D – dojazdowej (§29);  

16) KDX - tereny komunikacji publicznej (§30);  

17) KP - teren parkingu (§31);  

18) E - teren infrastruktury elektroenergetycznej (§32).  

2. Tereny na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem literowym lub 

literowo-cyfrowym np. MN.1, gdzie:  

1) litery – oznaczają podstawowe przeznaczenie terenu;  

2) cyfry – oznaczają kolejny numer porządkowy terenu, wyróżniający go spośród pozostałych terenów.  

3. Każdy teren, o różnym przeznaczeniu na rysunku planu, został ograniczony linią rozgraniczającą 

obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego.  

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne  

§ 4. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, utrzymuje się dotychczasowy 

sposób użytkowania obiektów budowlanych i terenów.  

2. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania terenu, za 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 5 lit. a niniejszej uchwały.  
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3. Tereny pomiędzy linią rozgraniczającą dróg publicznych, a obowiązującą i nieprzekraczalną linią 

zabudowy, należy przeznaczyć w szczególności na zieleń urządzoną, w tym o charakterze izolującym, 

z dopuszczeniem – nieprzekraczającym łącznie 50 % powierzchni tego terenu – realizacji dojść i dojazdów, 

parkingów oraz urządzeń budowlanych, o których mowa w przepisach szczególnych, związanych 

z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu i realizować równolegle z realizacją obiektów we 

frontowej części działki.  

§ 5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze objętym 

planem:  

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy;  

6) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji;  

7) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.  

§ 6. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) nakaz utrzymania dominanty oraz wprowadzenia akcentu przestrzennego w miejscach wskazanych na 

rysunku planu;  

2) w terenach MN, za wyjątkiem terenów MN.1 i MN.2, dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki 

jako bliźniaczej lub szeregowej;  

3) dopuszcza się umieszczenie urządzeń reklamowych: reklam, szyldów i szyldów reklamowych jedynie 

w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami: MW, MWU, MN, MNU, U, UP/U, 

UKs, US i ZPU;  

4) zabrania się realizacji reklam:  

a) na terenach zieleni oznaczonych symbolami: ZR i ZP,  

b) w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych: KDGP , KDL i KDD;  

5) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz:  

a) lokalizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem kiosków z prasą, obiektów na czas budowy oraz 

w terenach: Uks, UP/U, ZPU, ZP obiektów organizacji okolicznościowych imprez masowych,  

b) lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,  

c) lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenów, ustala się:  

a) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych bezpośrednio przylegających do działki budowlanej lub 

dojazdów niewydzielonych, chyba że ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały 

określają drogę, która ma obsługiwać teren,  

b) obsługę komunikacyjną dla nowo wydzielanych działek lub terenów realizacji inwestycji, należy 

zapewnić z drogi publicznej obsługującej teren, w którym wydziela się działki.  

§ 7. Dla ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:  

1) wymagania w zakresie ochrony: powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi, a także w zakresie zdrowia ludzi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi;  
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2) wymagania w zakresie ochrony przed hałasem realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi. Zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:  

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW i MN, jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową,  

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU, MWU i U, jak dla terenów 

przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,  

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/U, jak dla terenów przeznaczonych pod budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji w terenach mieszkaniowych inwestycji z zakresu przeznaczenia 

dopuszczalnego, w szczególności z zakresu usług komercyjnych, których oddziaływanie mogłoby 

powodować przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 

przedsięwzięcia ma tytuł prawny;  

4) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4 i ZP.5, obowiązek ochrony 

i kształtowania zieleni z zachowaniem zasobów przyrodniczych, głównie w postaci zieleni naturalnej 

złożonej z rodzimych, lokalnych gatunków flory oraz utrzymania ich wartości krajobrazowych 

z dopuszczeniem realizacji elementów wyposażenia parków;  

5) ochrona doliny cieku płynącego w północnej części obszaru objętego planem poprzez:  

a) zakaz realizacji zabudowy oraz tymczasowych obiektów budowlanych,  

b) obowiązek utrzymania istniejących siedlisk przyrodniczych w pasie o szerokości min. 15,0 m wzdłuż 

potoku, jako jego obudowy biologicznej;  

6) ochrona krajobrazu kulturowego poprzez utrzymanie zieleni naturalnej w obrębie doliny cieku, 

z dopuszczeniem wprowadzenia na jej obrzeżach zieleni wysokiej komponowanej w terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem ZP.4;  

7) obowiązek zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej dla działek budowlanych zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w rozdziale 3 niniejszej uchwały, za wyjątkiem działek 

z istniejącą już zabudową i nie spełniających zapisanych w ustaleniach szczegółowych wymagań, gdzie 

wprowadza się zakaz pomniejszania obecnej powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

8) nakaz wprowadzenia w obszary zabudowy zieleni wysokiej komponowanej w miejscach wskazanych na 

rysunku planu;  

9) nakaz zagospodarowania obszarów zieleni urządzonej, wskazanych na rysunku planu, roślinnością 

o zróżnicowanej strukturze gatunkowej i pionowej, z uwzględnieniem zieleni wysokiej komponowanej;  

10) nakaz realizacji obszarów zieleni urządzonej jako integralnej część inwestycji do nich przyległych;  

11) wszelkie nowe inwestycje realizować w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, 

charakteryzujące się bezodpadowością lub małoodpadowością, niską energochłonnością oraz 

wodochłonnością;  

12) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

§ 8. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się 

następujące zasady:  

1) utrzymanie i eksponowanie dominanty krajobrazowej – kościoła parafialnego p.w. Karoliny Kózki, poprzez 

ukształtowanie osi widokowych;  

2) w otoczeniu kościoła eksponować treści historyczne miejsca, poprzez realizację elementów małej 

architektury;  

3) w obszarze stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu wszelkie działania inwestycyjne 

w tym prace ziemne, prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.  

§ 9. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:  

1) w obszarze objętym planem nie określa się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości, w rozumieniu przepisów szczególnych;  
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2) nie ustala się wielkości działek uzyskiwanych w wyniku podziału nieruchomości, za wyjątkiem określonym 

w pkt 3, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach MN. Dla pozostałych terenów, 

w podziałach nieruchomości mają zastosowanie przepisy szczególne, przy czym wielkość nowych działek 

winna być dostosowana do zakresu obszarowego inwestycji, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 

i dopuszczalnym określonym w rozdziale 3 niniejszej uchwały oraz możliwością obsługi komunikacyjnej;  

3) przy dokonywaniu podziałów w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na 

rysunku planu symbolem MN ustala się:  

a) minimalną wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych:  

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - 600 m
2
,  

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 450 m
2
,  

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 350 m
2
,  

b) minimalną szerokość frontów nowo wydzielanych działek budowlanych:  

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - 20 m,  

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 14 m,  

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 7 m i długości segmentu obejmującego maksymalnie 

8 budynków;  

4) obowiązek zachowania kąta położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego 

w przedziale 60°-90°.  

§ 10. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) określa się jako przestrzenie publiczne:  

a) istniejące i projektowane tereny dróg publicznych i tereny komunikacji publicznej: KDGP, 

KDL, KDD, KDX;  

b) usługi publiczne, w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/U;  

c) zieleni publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolami: ZP i ZPU;  

2) ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:  

a) obowiązuje zasada sytuowania nowej zabudowy z uwzględnieniem określonych na rysunku planu linii 

zabudowy,  

b) wymagana wysoka jakość estetyczna i użytkowa przestrzeni wejściowych do obiektów i zespołów 

zabudowy usługowej (dot. m.in. posadzki, elementów małej architektury, oświetlenia),  

c) obowiązuje stosowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania pasów drogowych 

w liniach rozgraniczających, polegających między innymi, na:  

- projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni towarzyszącej drogom,  

- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych,  

- wprowadzeniu niskich zadrzewień i zakrzewień (wzdłuż dróg publicznych oraz ciągów pieszo – 

rowerowych i pieszych - jeśli nie ograniczy to prawidłowych technicznie rozwiązań i lokalizacji 

elementów ulicy. Zadrzewienia i zakrzewienia winny być realizowane wg projektów zieleni 

opracowanych w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych inwestycji. Należy przy tym 

uwzględnić wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi widokowych,  

- tworzeniu powiązań pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi z dostępnością ciągów pieszych 

do rekreacji spacerowej i kontaktów społecznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 

w tym również grupy osób z dysfunkcją wzroku, zgodnie z przepisami szczególnymi,  

d) nakaz wykonania oświetlenia według całościowego projektu dla każdej, wskazanej w pkt 1, przestrzeni 

publicznej.  

§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników zabudowy w obszarze objętym planem ustala się:  
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1) linie zabudowy – zachować obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów kubaturowych od 

linii rozgraniczających dla dróg KDGP, KDL, KDD oraz terenów komunikacji publicznej KDX, zgodnie 

z rysunkiem planu;  

2) wysokość budynków – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

3) wskaźnik zabudowy – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

4) w zakresie architektury:  

a) geometria dachów:  

- stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych nachyleniach głównych połaci 

dachowych w przedziale 25÷45°,  

- dla garaży, obiektów gospodarczych i garażowo - gospodarczych stosować dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 15÷45° oraz dachy 

jednospadowe, w przypadku realizacji tych obiektów w granicy działki i usytuowaniu kalenicy dachu 

jednospadowego w granicy działki,  

- należy zachować jednorodność formy dachu w ramach jednego budynku,  

- nakaz stosowania jednolitej geometrii dachów w granicach działki budowlanej dla zabudowy 

bliźniaczej i szeregowej,  

- dopuszcza się tarasy na fragmentach budynków, jako formę dachu,  

b) pokrycie dachu:  

- w przypadku dachów dwu lub wielospadowych stosować dachówki lub inne materiały i elementy 

o fakturze dachówek, w kolorach czerwieni, brązu, szarości i ich odcieni,  

- zakaz stosowania materiałów typu papa na lepiku,  

- dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych na połaciach dachu,  

c) ściany budynków mieszkalnych:  

- ściany – tynki gładkie i fakturowe w kolorach pastelowych, jasnych, materiały naturalne (kamień, 

cegła, drewno itp.),  

- na elewacjach należy stosować materiały takie jak: tynk, kamień, cegła, beton architektoniczny, szkło, 

wysokiej jakości blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane 

i anodowane) itp. Zakaz stosowania materiałów wykończeniowych takich jak: blacha falista 

i trapezowa, „siding" itp., oraz zakaz stosowania jaskrawych kolorów materiałów wykończeniowych;  

d) lukarny – stosować jedną formę lukarn na jednym budynku,  

e) układ kalenic – określony w ustaleniach szczegółowych dotyczy nowych budynków usytuowanych we 

frontowej części działki przy drogach publicznych,  

f) ogrodzenia:  

- ogrodzenia realizować z materiałów pochodzenia naturalnego, (drewno, miejscowy kamień) metalu, 

kutego metalu, cegły, itp.,  

- zakaz stosowania do realizacji ogrodzeń prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg 

publicznych,  

- maksymalna wysokość ogrodzeń pełnych i ażurowych o prześwicie nie większym niż 10 % – 1,2 m, 

przy czym maksymalna długość odcinka ogrodzenia pełnego i ażurowego o prześwicie nie większym 

niż 10 %, nie może być większa niż 20,0 m,  

- maksymalna wysokość ogrodzeń ażurowych o prześwicie równym lub większym niż 10 % oraz 

mniejszym niż 25 % – 1,5 m;  

5) ustalenia zawarte w pkt. 4 lit. a, b, c, d i e w zakresie architektury, nie odnoszą się do obiektów usług 

w terenach o symbolach U , UP/U i Uks, dla których formę ścian i dachu należy dostosować do funkcji 

realizowanego obiektu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;  
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6) odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącej zabudowy z zachowaniem zasad 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, jak dla obiektów noworealizowanych w wydzielonym 

terenie, na którym znajduje się ta zabudowa. Dla istniejącej zabudowy o wskaźnikach nie spełniających 

warunków zapisanych w ustaleniach niniejszego planu – ustala się zakaz ich przekraczania.  

§ 12. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji są następujące:  

1) dojazd do działek budowlanych i terenów realizacji inwestycji bezpośrednio z drogi publicznej lub za 

pośrednictwem, dojazdów niewydzielonych, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania działek, 

zgodnie z przepisami szczególnymi w tym również w zakresie ochrony przeciwpożarowej;  

2) dojazdy niewydzielone w planie liniami rozgraniczającymi, niezbędne dla poszczególnych działek 

budowlanych, zapewniające dostęp do dróg publicznych należy wytyczyć w sposób uwzględniający 

obsługę terenów znajdujących się w sąsiedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi 

oraz z uwzględnieniem możliwości prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;  

3) wszystkie nowe włączenia do dróg publicznych realizować zgodnie z przepisami szczególnymi;  

4) inwestycje realizować przewidując proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie 

włączając miejsc garażowych w obiekcie mieszkalnym,  

b) dla zabudowy wielorodzinnej – minimum 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, w tym minimum 

20% sumy miejsc parkingowych należy lokalizować pod budynkami mieszkalnymi jako garaże 

podziemne i minimum 20 % sumy miejsc parkingowych lokalizować jako miejsca postojowe 

ogólnodostępne,  

c) dla zabudowy usługowej i lokali usługowych – minimum 1 miejsce postojowe na każde 40,0 m
2 

powierzchni użytkowej,  

d) dla obiektów usług publicznych – minimum 1 miejsce postojowe na każde 20,0 m
2 

powierzchni 

użytkowej;  

5) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilości, określonej w pkt 4, dla istniejących i projektowanych 

inwestycji, należy realizować w ramach działki lub zespołu działek, na których realizowana jest 

inwestycja.  

§ 13. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej są następujące:  

1) w zakresie gospodarki odpadami:  

a) gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzić na zasadach obowiązujących w mieście Tarnowie, 

zgodnie z aktami prawa miejscowego dotyczącymi gospodarki odpadami,  

b) gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,  

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,  

b) w obszar objęty planem woda doprowadzona jest magistralą ø 600 mm w ul. Jana Pawła II oraz ø 400 

mm biegnącą wzdłuż projektowanej drogi KDGP,  

c) obsługę nowych odbiorców w obszarze planu zakłada się poprzez rozbudowę i budowę sieci 

rozdzielczej, zapewniającej doprowadzenie wody do poszczególnych obiektów - ideowo wskazanej na 

rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - 

zapewniającej doprowadzenie wody do poszczególnych obiektów,  

d) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami szczególnymi;  

3) w zakresie gospodarki ściekowej:  

a) odprowadzenie ścieków do grupowej oczyszczalni ścieków,  
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b) w obszarze objętym planem od ul. Jana Pawła II wzdłuż cieku w kierunku wschodnim biegnie kolektor 

w początkowym odcinku ø 200 mm, następnie ø 400 mm, który we wschodniej części obszaru zmienia 

bieg na południe w kierunku ul. Orkana,  

c) odprowadzenie ścieków sanitarnych z planowanej zabudowy w obszarze planu, zakłada się poprzez 

rozbudowę i budowę sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do kolektorów zbiorczych - ideowo 

wskazanej na rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały,  

d) odprowadzenie wód opadowych rozwiązać indywidualnie w sposób zapewniający pełną ochronę przed 

przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby z zachowaniem warunków określonych w przepisach 

szczególnych;  

4) w zakresie infrastruktury gazowniczej: zaopatrzenie w gaz projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę 

istniejących sieci gazowych okalających teren objęty planem zgodnie z przepisami szczególnymi;  

5) w zakresie infrastruktury energetycznej:  

a) zaopatrzenie w energię elektryczną zabudowy w obszarze planu poprzez rozbudowę sieci elektro-

energetycznych i budowę nowych odcinków zgodnie z przepisami szczególnymi - ideowo wskazanym na 

rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,  

b) sieć elektroenergetyczna w obszarze objętym planem winna być realizowana jako podziemna kablowa,  

c) nakłada się obowiązek realizacji przyłączy energetycznych jako podziemnych kablowych;  

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie projektowanych obiektów z miejskiej kotłowni poprzez sieć 

ciepłowniczą lub w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu paliw - mediów przyjaznych 

środowisku, nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza;  

7) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:  

a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną nowych odbiorców poprzez rozbudowę sieci teletechnicznej i budowę 

nowych odcinków zgodnie z przepisami szczególnymi,  

b) projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową lub bezprzewodową, z zakazem 

lokalizacji wolnostojących masztów,  

c) sieć teletechniczną oraz urządzenia z nią związane, lokalizowane w pasach drogowych, prowadzić 

zgodnie z przepisami szczególnymi;  

8) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, jeśli taka inwestycja jest zgodna z przepisami szczególnymi;  

9) w obszarze objętym granicami planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki 

przepisów szczególnych.  

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, są 

następujące:  

1) w obszarach o złożonych warunkach gruntowych i skomplikowanych warunkach gruntowych wskazanych 

na rysunku planu przy realizacji obiektów budowlanych i infrastruktury nakłada się obowiązek 

uwzględnienia geotechnicznych warunków ich posadowienia zgodnie z przepisami szczególnymi;  

2) uwzględnić warunki przepisów szczególnych, dotyczących zlokalizowanych na terenie planu sieci 

infrastruktury technicznej, w tym zachowanie minimalnych odległości od linii i sieci infrastruktury 

technicznej oraz możliwości inwestowania w pasach technicznych oznaczonych na rysunku planu. 

Dopuszcza się w pasach technicznych, oznaczonych na rysunku planu zagospodarowanie typu: parkingi, 

place, zieleń, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie;  

3) zachować, od linii brzegu cieku i rowu melioracyjnego, pas nie mniejszy niż 1,5 m po obu stronach, wolny 

od ogrodzeń oraz innych obiektów i urządzeń budowlanych nie związanych z utrzymaniem i eksploatacją 

cieków i rowów oraz zapewnić niezbędne dojście i dojazd do cieku i rowu. W pasie tym dopuszcza się:  

a) budowę urządzeń wodnych, w tym regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpowo-

dziowym,  
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b) prowadzenie robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpowo-

dziowym.  

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe  

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , oznaczone na rysunku planu 

symbolami: MW.1, MW.2, MW.3, MW.4 i MW.5, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) obiekty małej architektury, urządzenia terenowe (place zabaw dla dzieci itp.);  

2) obiekty zaplecza gospodarczego i technicznego funkcji podstawowej (w tym gromadzenia odpadów).  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji garaży, poza dopuszczonymi w §12 pkt 4 

lit. b niniejszej uchwały.  

4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu  

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%;  

2) zachować minimum 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość budynków mieszkalnych do 15,0 m włącznie, lecz nie mniej niż 12,0 m;  

4) obowiązek stosowania dachów określonych w § 11 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały przy zachowaniu 

równoległego układu kalenicy głównej do drogi publicznej bezpośrednio przylegającej do terenu 

inwestycji;  

5) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt 4 niniejszej uchwały;  

6) nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej komponowanej w sposób i miejscu oznaczonym na rysunku planu;  

7) budynki sytuować w układy przestrzenne według konturów zabudowy wskazanych na rysunku planu 

zachowując zasady:  

a) obowiązku lokalizacji elewacji frontowych budynków od strony drogi zgodnie z rysunkiem planu,  

b) miejsce wskazane na rysunku planu jako kontur zabudowy winno być w minimum 70 % zabudowane 

obiektami kubaturowymi funkcji podstawowej, w sposób zwarty, przy czym dopuszcza się sytuowanie 

budynków w granicy działki,  

c) możliwość przerwania elewacji od strony dróg publicznych na długości nie większej niż 20,0 m,  

d) możliwość wykonania przejazdów na zaplecze obiektów, realizowanych przy drogach publicznych jako 

pierzeje; przejazdy powyższe nie powinny być szersze niż 10,0 m i nie wyższe niż dwie kondygnacje 

nadziemne danego obiektu;  

8) obowiązek wydzielenia miejsca pod segregację i składowanie odpadów poza frontową częścią działki 

budowlanej.  

5. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania:  

1) dla terenów: MW.1, MW.2, MW.3 i MW.4 w obszarze zieleni urządzonej oznaczonym na rysunku planu:  

a) dopuszcza się realizację zjazdów do działek budowlanych,  

b) nakazuje się urządzanie skwerów w formie przedpola obiektów mieszkalnych,  

c) dopuszcza się realizację parkingów, w tym parkingów zielonych;  

2) w terenach: MW.2 i MW.3, wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego symbolem KDX.5,  

a w terenach MW.5 i MW.4 wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego symbolem KDX.4 lokalizować 

pierzeje usługowe.  

6. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w ust. 1 z przyległych im dróg publicznych.  
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§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami , oznaczone na 

rysunku planu symbolami: MWU.1, MWU.2, MWU.3, MWU.4, MWU.5, MWU.6, MWU.7, MWU.8  

i MWU.9, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z wolnostojącymi 

obiektami usług komercyjnych.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) obiekty małej architektury;  

2) urządzenia terenowe (place zabaw dla dzieci itp.);  

3) obiekty zaplecza gospodarczego i technicznego funkcji podstawowej (w tym gromadzenia odpadów);  

4) usługi w parterach budynków mieszkalnych.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji garaży z wyłączeniem garaży pod 

budynkami mieszkalnymi i usługowymi.  

4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%;  

2) zachować minimum 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość budynków mieszkalnych do 15,0 m włącznie, lecz nie mniej niż 12,0 m;  

4) wysokość wolnostojących obiektów usługowych – do 10,0 m włącznie;  

5) obowiązuje stosowanie dachów określonych w § 11 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały;  

6) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt. 4 niniejszej uchwały;  

7) przy realizacji usług w parterach budynków mieszkalnych, obowiązek realizacji witryn sklepowych lub 

wejść do punktów usługowych od strony dróg publicznych;  

8) w obszarze zieleni urządzonej oznaczonym na rysunku planu:  

a) dopuszcza się realizację zjazdów do działek budowlanych,  

b) nakazuje się urządzanie skwerów w formie przedpola obiektów mieszkalnych,  

c) dopuszcza się realizację parkingów w tym parkingów zielonych;  

9) budynki sytuować w układy przestrzenne według konturów zabudowy wskazanych na rysunku planu przy 

czym:  

a) budynki od strony dróg publicznych sytuować w liniach zabudowy oznaczonych na rysunku planu,  

b) miejsce wskazane na rysunku planu jako kontur zabudowy , winno być w minimum 70 % zabudowane 

obiektami kubaturowymi funkcji podstawowej w sposób zwarty, z dopuszczeniem obiektów 

sytuowanych w granicy działki,  

c) możliwość przerwania elewacji od strony dróg publicznych na długości nie większej niż 20,0 m,  

d) możliwość wykonania przejazdów na zaplecze obiektów, realizowanych przy drogach publicznych jako 

pierzeje; przejazdy powyższe nie powinny być szersze niż 10,0 m i nie wyższe niż dwie kondygnacje 

nadziemne danego obiektu;  

10) obowiązek wydzielenia miejsc pod segregację i składowanie odpadów poza frontową częścią działki 

budowlanej.  

5. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania:  

1) dla terenu MWU.6 obowiązek lokalizacji pierzei usługowych od strony terenu placu miejskiego, 

oznaczonego symbolem PM;  

2) w terenach MWU.3, MWU.8 i MWU.9 w obszarze zieleni urządzonej, poza zagospodarowaniem 

określonym w ust. 4 pkt 8, dopuszcza się realizację wypoczynkowo – rekreacyjnych form zagospoda-

rowania terenu (place zabaw, mini boiska itp.).  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 1905



6. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w ust. 1 z przyległych im dróg publicznych 

z wyłączeniem drogi oznaczonej symbolem KDGP .  

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.6, MN.7 i MN.8, z podstawowym przeznaczeniem pod 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony, przy czym na działce 

budowlanej można lokalizować co najwyżej 3 boksy garażowe;  

2) przeznaczenie max 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub sumy powierzchni budynków 

na jednej działce budowlanej pod usługi podstawowe,  

3) obiekty małej architektury.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 30%;  

2) zachować minimum 60% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość budynków mieszkalnych – do 10,0 m włącznie;  

4) wysokość budynków garażowych i gospodarczych - do 5,0 m włącznie;  

5) obowiązuje stosowanie dachów, określonych w § 11 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały, przy zachowaniu 

jednolitego układu kalenic głównych, skierowanych równolegle do kierunku drogi publicznej;  

6) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt 4 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania:  

1) dla terenów: MN.3, MN.5, MN.6 i MN.8 obowiązek wprowadzenia zieleni wysokiej komponowanej,  

w sposób i miejscu oznaczonym na rysunku planu;  

2) dla terenów: MN.1, MN.2 i MN.3 zakaz realizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej.  

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w ust. 1, z przyległych im dróg publicznych 

lub terenów komunikacji publicznej.  

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: MNU.1 i MNU.2, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

i usługi komercyjne.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza się:  

1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony, przy czym na działce 

budowlanej można lokalizować co najwyżej 3 boksy garażowe;  

2) obiekty zaplecza gospodarczego i technicznego;  

3) obiekty małej architektury.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1, ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy:  

a) dla zabudowy łączącej obie funkcje (mieszkaniowo – usługowej) – 50%,  

b) dla zabudowy o jednej funkcji (mieszkaniowej lub usługowej) – 30%;  

2) przy łącznej realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego i usługowego lub budynku 

mieszkalno – usługowego, powierzchnia całkowita usług nie może przekraczać 50% powierzchni 

całkowitej budynków;  

3) wysokość budynków – do 10,0 m włącznie;  
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4) wysokość obiektów gospodarczych i garażowych – do 5,0 m włącznie;  

5) zachować minimum powierzchni terenu biologicznie czynnej:  

a) dla zabudowy łączącej obie funkcje (mieszkaniowo – usługowej) – 30%,  

b) dla zabudowy o jednej funkcji (mieszkaniowej lub usługowej) – 50%;  

6) obowiązuje stosowanie dachów określonych w § 11 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały przy zachowaniu 

jednolitego układu kalenic głównych, skierowanych równolegle do kierunku drogi publicznej. 

W przypadku realizacji zabudowy na działce narożnej przy drogach publicznych o różnych klasach, 

obowiązek zachowania równoległości kalenicy do kierunku drogi o wyższej klasie;  

7) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt 4 niniejszej uchwały.  

4. W terenach MNU.1 i MNU.2 ustala się zakaz realizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej.  

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w ust. 1 z przyległych im dróg publicznych.  

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu symbolami U.1, 

U.2 i U.3, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) urządzenia terenowe;  

2) obiekty małej architektury - towarzyszące kubaturowym obiektom usługowym;  

3) obiekty zaplecza gospodarczego i technicznego usług.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%;  

2) zachować minimum 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość obiektów – do 10,0 m włącznie;  

4) dla terenu U.2 obowiązek zachowania długości elewacji frontowej, od strony drogi publicznej KDGP oraz 

Al. Jana Pawła II (poza obszarem opracowania), nie mniejszej niż 30,0 m;  

5) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu, miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt 4 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania dla terenów: U.2 i U.3 w obszarze zieleni 

urządzonej , oznaczonym na rysunku planu:  

1) zakaz realizacji zjazdów do działek z drogi KDGP;  

2) nakaz realizowania parkingów jako parkingi zielone.  

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:  

1) U.1 - z drogi KDL.1;  

2) U.2 i U.3 - z drogi KDD.1.  

§ 20. 1. Wyznacza się teren usług publicznych i komercyjnych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem UP/U, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi z zakresu oświaty, zdrowia.  

2. W terenie UP/U, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) zaplecze sportowe w postaci sal sportowych, terenowych urządzeń sportowych itp.;  

2) obiekty małej architektury,  

3. W terenie UP/U ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%;  

2) zachować minimum 25% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość obiektów – do 15,0 m włącznie;  
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4) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych zgodnie z § 12 pkt 4 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu UP/U z dróg publicznych: KDL.4 oraz KDL.7 .  

§ 21. 1. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem Uks  

z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty kultu religijnego.  

2. W terenie Uks, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) budynki pomocnicze (plebania, budynki gospodarcze) związane z kultem religijnym i działalnością 

kościoła;  

2) obiekty małej architektury.  

3. W terenie Uks ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) wysokość budynków pomocniczych – do 15,0 m włącznie;  

2) dla obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 obowiązek stosowania dachów dwuspadowych lub 

wielospadowych, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 35÷50
o
;  

3) do prac wykończeniowych obiektów stosować materiały pochodzenia naturalnego. Zakaz stosowania 

materiałów wykończeniowych, takich jak: blacha falista i trapezowa, „siding";  

4) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie z § 12 pkt 4 niniejszej uchwały, ze 

zbilansowaniem miejsc parkingowych w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP;  

5) nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej komponowanej w sposób i miejscu oznaczonym na rysunku planu;  

6) obowiązek urządzenia odcinka ciągu pieszego w miejscu wskazanym na rysunku planu.  

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu UKs z ulicy M. Dąbrowskiej (poza opracowaniem planu) 

i drogi publicznej KDL.3.  

§ 22. 1. Wyznacza się teren placu miejskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem PM, 

z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępny plac publiczny.  

2. W terenie PM , poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) urządzenia terenowe i obiekty małej architektury;  

2) przenośne obiekty handlowo- usługowe i rozbieralne konstrukcje służące realizacji usług handlu 

detalicznego, gastronomii, kultury i rozrywki itp.  

3. W terenie PM zakazuje się lokalizacji:  

1) obiektów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2;  

2) wolnostojących nośników reklamowych;  

3) placów składowych.  

4. W terenie PM ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) nakaz realizacji terenu placu miejskiego w oparciu o kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzeni;  

2) obiekty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, realizować wyłącznie jako przenośne obiekty i rozbieralne 

konstrukcje, a dla potrzeb organizacji sezonowych i okolicznościowych imprez jako przykrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne;  

3) obiekty małej architektury:  

a) realizować o jednorodnej formie plastycznej nawiązującej do otaczającej zabudowy,  

b) lokalizować w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym;  

4) przy urządzeniu placu miejskiego wyklucza się stosowanie rozwiązań technicznych stanowiących bariery 

w swobodnym poruszaniu się osób niepełnosprawnych;  

5) nawierzchnia płyty placu oraz chodników w granicach terenu PM, powinna być komponowana 

z zastosowaniem elementów drobnowymiarowych;  
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6) obowiązek realizacji akcentu przestrzennego wskazanego na rysunku planu, jako detal architektoniczny 

typu: fontanna, wieża zegarowa, pomnik itp.  

§ 23. 1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US, 

z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe i urządzenia rekreacji, w tym pod urządzenie parku 

linowego.  

2. W terenie US, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) obiekty zaplecza szatniowo - gospodarczego;  

2) obiekty usług komercyjnych, ściśle związane z obsługą funkcji podstawowej;  

3) obiekty małej architektury i zadaszenia.  

3. W terenie US ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 30%;  

2) zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość obiektów – do 10,0 m włącznie, za wyjątkiem obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 - do 

6,0 m włącznie;  

4) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych zgodnie § 12 pkt 4 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu US z drogi publicznej KDL.6.  

§ 24. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1) ZPU.1, z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami 

wyposażenia parku wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej;  

2) ZPU.2, z podstawowym przeznaczeniem pod teren zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku 

i usługami służącymi obsłudze funkcji usług publicznych, wyznaczonych na terenie o symbolu UP/U.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) obiekty małej architektury;  

2) urządzone ścieżki piesze, rolkowe i rowerowe wraz z niezbędną infrastrukturą.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 20%;  

2) zachować minimum 70% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) wysokość obiektów - do 8,0 m włącznie;  

4) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych zgodnie z § 12 pkt 4 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w ust. 1, z przyległych im dróg publicznych 

klasy L – lokalnej, o symbolu KDL.  

§ 25. 1. Wyznacza się tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP.1, ZP.2, 

ZP.3, ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7 i ZP.8 z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni 

urządzonej z elementami wyposażenia parku.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) wody stojące i płynące;  

2) obiekty małej architektury (ławki, kapliczki itp.).  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy trwale związanej z gruntem.  

4. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania:  

1) dla terenów: ZP.1, ZP.2, ZP.4 i ZP.5 obowiązek realizacji ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych na 

rysunku planu;  
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2) dla terenów: ZP.4, ZP.6 i ZP.8 obowiązek urządzenia odcinka ciągu pieszego w miejscu wskazanym na 

rysunku planu;  

3) zieleń urządzoną wysoką dopuszcza się poza pasami technicznymi infrastruktury technicznej.  

§ 26. 1. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

ZR.1, ZR.2, ZR.3, ZR.4, ZR.5, ZR.6, ZR.7 i ZR.8 z podstawowym przeznaczeniem pod naturalną zieleń 

niską.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) wody stojące i płynące;  

2) w terenie ZR.5 – terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne, przy zachowaniu powierzchni terenu 

biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 %.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy trwale związanej z gruntem.  

4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się zakaz wprowadzenia nasadzeń zieleni wysokiej.  

§ 27. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy GP - głównej ruchu przyspieszonego , oznaczony na 

rysunku planu symbolem KDGP, z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy GP (głównej 

ruchu przyśpieszonego) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i siecią infrastruktury technicznej.  

2. W terenie KDGP, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się obiekty i urządzenia stosownie do 

klasy drogi.  

3. W terenie KDGP obowiązuje zakaz:  

1) obsadzania terenów zwartą zielenią o wysokości powyżej 0,7 m w odległości mniejszej niż 10,0 m od 

skrzyżowań;  

2) lokalizowania obiektów dopuszczonych w ust. 2, w odległości mniejszej niż 10,0 m od skrzyżowań.  

4. W terenie KDGP nakazuje się realizację przejścia wskazanego na rysunku planu w formie pieszej kładki 

nadziemnej lub pieszego przejścia podziemnego.  

5. W terenie KDGP , w miejscu przepływu rowów i cieków ustala się obowiązek realizacji urządzeń 

gwarantujących zachowanie ich ciągłości.  

6. Szerokość terenu KDGP w liniach rozgraniczających ustalona zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 28. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy L - lokalnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDL.1, KDL.2, KDL.3, KDL.4, KDL.5, KDL.6, KDL.7, KDL.8 i KDL.9, z podstawowym 

przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalnej) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i siecią 

infrastruktury technicznej.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się obiekty 

i urządzenia stosownie do klasy drogi.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych.  

4. W terenach KDL.2 i KDL.6 , w miejscu przepływu cieku ustala się obowiązek realizacji urządzeń 

gwarantujących zachowanie jego ciągłości.  

5. W terenie KDL.7 i KDL.8 , w miejscu wskazanym na rysunku planu, nakazuje się urządzenie odcinka 

ciągu pieszego o minimalnej szerokości 4,0 m.  

6. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających ustala się dla:  

1) terenów KDL.1 i KDL.7 – zgodnie z rysunkiem planu;  

2) terenów KDL.2 , KDL.6 , KDL.8 i KDL.9 – 15,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, zgodnie 

z rysunkiem planu;  

3) terenów KDL.3 , KDL.4 i KDL.5 – 12,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i zawrotki, zgodnie 

z rysunkiem planu.  
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§ 29. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6 i KDD.7 z podstawowym przeznaczeniem pod 

drogę publiczną klasy D (dojazdowej) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i siecią infrastruktury technicznej.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się obiekty 

i urządzenia stosownie do klasy drogi.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych.  

4. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających ustala się dla:  

1) terenu KDD.5 – 12,0 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) pozostałych terenów KDD , nie wymienionych w pkt. 1 – 10,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań 

i zawrotek, zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 30. 1. Wyznacza się tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KDX.1, KDX.2 i KDX.3 z podstawowym przeznaczeniem pod ciągi pieszo – jezdne wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi i siecią infrastruktury technicznej oraz oznaczone na rysunku planu symbolami: 

KDX.4 i KDX.5, z podstawowym przeznaczeniem pod ciągi piesze.  

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1, poza podstawowym przeznaczeniem, dopuszcza się:  

1) zieleń ozdobną;  

2) ścieżki rowerowe.  

3. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji ogrodzeń;  

2) lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych.  

4. W terenach KDX obowiązek realizacji nawierzchni ciągu jako utwardzonej rozbieralnej (kostka 

kamienna, betonowa), o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m z możliwością wprowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej.  

5. Szerokość ciągów pieszo - jezdnych w liniach rozgraniczających ustala się dla:  

1) terenu KDX.1 – 6,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania zgodnie z rysunkiem planu,  

2) terenów KDX.2 i KDX.3 – 8,0 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowania i zmiany kierunku, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

6. Szerokość ciągów pieszych: KDX.4 i KDX.5 w liniach rozgraniczających ustala się na 16,0 m.  

§ 31. 1. Wyznacza się teren parkingu , oznaczony na rysunku planu symbolem KP, z podstawowym 

przeznaczeniem pod lokalizację parkingu dla obsługi kościoła parafialnego.  

2. W terenie KP ,poza przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza się:  

1) zieleń urządzoną;  

2) obiekty małej architektury (ławki, lampy, pomniki itp.).  

3. W terenie KP ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) wjazd, place manewrowe i postojowe, realizować jako utwardzone;  

2) obowiązek odwodnienia terenu parkingu z wód opadowych i odprowadzenia ich po uprzednim 

podczyszczeniu.  

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu KP, dotyczącą wjazdu i wyjazdu od strony ulicy Marii 

Dąbrowskiej (poza granicami planu).  

§ 32. 1. Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem E, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia elektroenergetyczne.  

2. W terenie E obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z infrastrukturą 

techniczną.  
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3. W terenie E ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podlegać przebudowie i rozbudowie pod warunkiem utrzymania 

obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami jego zagospodarowania;  

2) zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;  

3) nakaz stosowania kolorystyki zewnętrznej obiektów, umożliwiającej wkomponowanie ich w otoczenie 

i krajobraz.  

Rozdział 4. 
Ustalenia końcowe  

§ 33. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:  

1) dla terenów o symbolach MN, MW, MNU i U - 30 %;  

2) dla pozostałych terenów – 10%.  

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.  

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Światłowski 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXI/264/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU  

W OBSZARZE MIASTA TARNOWA W REJONIE ULIC:  

JANA PAWŁA II, ABP. ABLEWICZA, WOLAŃSKIEJ I MARII DĄBROWSKIEJ 

 

RYSUNEK PLANU 

SKALA 1:1000* 

 

UKŁAD SEKCJI 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Światłowski 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXI/264/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU  

W OBSZARZE MIASTA TARNOWA W REJONIE ULIC:  

JANA PAWŁA II, ABP. ABLEWICZA, WOLAŃSKIEJ I MARII DĄBROWSKIEJ 

 

RYSUNEK ROZWIĄZAŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

SKALA 1:1000* 

 

UKŁAD SEKCJI 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Światłowski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 146 – Poz. 1905



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXI/264/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: 

Jana Pawła II, Abp. Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej  

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

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa 

w rejonie ulic: Jana Pawła II, Abp. Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej w następujący sposób:  

 

Uwaga Nr 1 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r., obejmująca działkę nr 27/18 obręb 101 (teren oznaczony symbolami MWU.6, 

KDL.7, MW.1, KDL.9, MW.4, KDD.5, MN.4) dotycząca przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną - nie uwzględnia się .  

Uzasadnienie: Plan miejscowy zmieniony w zakresie ww. uwagi nie byłby zgodny z ustaleniami 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa 

przyjętego uchwałą nr XI/214/99 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 lipca 1999 r. z późniejszymi zmianami, 

gdyż dla obszaru planu dokument ten wskazuje nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: 

tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy 

przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni).  

 

Uwaga Nr 2 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r., obejmująca działkę nr 83/21 obręb 101 (teren oznaczony symbolami MWU.6, 

KDL.3, KDL.7, MW.1, KDL.9, MN.3, ZR.3) dotycząca przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną - nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 

MWU.6, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW.1 oraz pod tereny dróg publicznych 

klasy L – lokalnej o symbolach: KDL.3, KDL.7 i KDL.9, jest zgodny z ustaleniami studium, w którym są to 

nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi 

zieleni).  

 

Uwaga Nr 3 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) działkę nr 16/6 obręb 101 (terenu oznaczony symbolami ZPU.3 i ZR.4) - dotycząca przeznaczenia terenu 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej 
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o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, 

w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 

place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki 

powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 4, 10, 17, 18 i 20 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu 

w dniach od 23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) teren przeznaczony pod zieleń urządzoną z usługami o symbolu ZPU.3 – dotycząca zmiany przeznaczenia na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6, pod teren zieleni urządzonej z usługami o symbolu ZPU.3 

oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej 

o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, w którym są to nowe tereny rozwojowe 

skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, 

tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni). Zgodnie ze 

studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki powiązań komunikacyjnych 

w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 5 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3, 

MW.5, MW.6 – dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

2) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej 

o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, 

w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 

place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki 

powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 6 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową,  
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3) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej 

o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, 

w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 

place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki 

powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 7 i 8 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działkę nr 15/1 obr. 101 (teren oznaczony symbolami: MWU.6, 

KDL.7, MW.2, KDL.9, MW.5, KDD.5, MN.5, KDX.3, ZPU.3 i ZP.4) – dotycząca:  

1) zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną terenów ZPU.3, MW.5, MW.6,  

2) zmianę przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową terenów MW.1, MW.2 

i MW.3,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz teren zieleni urządzonej z usługami o symbolu ZPU.3, 

jest zgodny z ustaleniami studium, w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu 

miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw 

w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni).  

 

Uwaga Nr 9 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działkę nr 15/1 obr. 101 (działka poza obszarem opracowania) – 

dotycząca uwzględnienia dojazdu do przedmiotowej działki - nie uwzględnia się .  

Uzasadnienie: Działka nr 242/6 położona jest poza obszarem planu, przez co niemożliwe jest dokonanie 

rozwiązań projektowych w niniejszej procedurze.  

 

Uwaga Nr 12 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) działki nr 36/7 i 36/10 obręb 101 (teren oznaczony symbolami: ZR.4, MN.4 i KDD.5) - dotycząca 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową lub zabudowę 

o charakterze willowym,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej 

o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, 

w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 
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place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki 

powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 13 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) działki nr 75/8 i 73/2 obręb 101 (teren oznaczony symbolami: MN.8, KDX.2 i ZR.3 i KDD.5) - dotycząca 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej 

o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, 

w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 

place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki 

powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 14 i 16 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) działki nr 75/9 i 73/3 obręb 101 (teren oznaczony symbolami MN.3 i ZR.3) - dotycząca przeznaczenia terenu 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolach 

MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej o symbolu KDD.5 

i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, w którym są to nowe tereny 

rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim 

charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni). Zgodnie 

ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki powiązań komunikacyjnych 

w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy. 

 

Uwaga Nr 15 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową,  
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3) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6 oraz pod tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej 

o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, jest zgodny z ustaleniami studium, 

w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 

place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki 

powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 19 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działki 241/7, 240/1 i 240/13 obr. 102 (teren oznaczony symbolami: 

U.2 i KDD.1) dotycząca przesunięcia linii zabudowy i zmiany wyznaczonych warunków zagospodarowania 

terenu i kształtowania zabudowy  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Ustalone w projekcie planu linie zabudowy i wskaźniki mają na celu zapewnienie harmonijnego 

rozwoju funkcji usługowej, mocno wyeksponowanej wzdłuż Al. Jana Pawła II. Droga KDD.1 ma zapewnić 

obsługę komunikacyjną terenów, na których funkcję wiodącą pełnić będą usługi.  

 

Uwaga Nr 21 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działki nr 17/1 i 17/2 obr. 100 (teren oznaczony symbolami: MW.3, 

KDL.9, MW.4, KDD.5, MN.6 i ZR.5) dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.3 i MW.4 oraz teren zieleni urządzonej o symbolu ZP.5, teren drogi publicznej klasy L – 

lokalnej o symbolu KDL.9 oraz teren drogi publicznej klasy D – dojazdowej o symbolu KDD.5, jest zgodny 

z ustaleniami studium, w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy 

przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni).  

 

Uwaga Nr 22 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działkę nr 14/4 obr. 207 (działka poza obszarem opracowania) – 

dotycząca sprzeciwu poszerzenia ulicy Wolańskiej  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Działka nr 14/1 położona jest poza obszarem planu, przez co niemożliwe jest dokonanie 

rozwiązań projektowych w niniejszej procedurze.  

 

Uwaga Nr 23 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działki nr 5/1 i 6/1 obr. 100 (w północnej części działek teren 

oznaczony symbolami: MWU.7, ZR.7 i KDL.5 a w pozostałej części działki znajdują się poza obszarem 

opracowania planu) dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 

o symbolu MWU.7, pod teren zieleni naturalnej o symbolu ZR.7 oraz pod teren drogi publicznej klasy L – 

lokalnej o symbolu KDL.5, jest zgodny z ustaleniami studium, w którym są to nowe tereny rozwojowe 

skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, 

tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni).  
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Uwaga nr 24 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) działki nr 36/7 i 36/10 obręb 101 (teren dz. 36/10 oznaczony symbolami: ZR.4, MN.4 i KDD.5 a działka 

36/7 poza obszarem objętym planem) - dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną;  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową lub zabudowę 

o charakterze willowym,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu, za wyjątkiem pojazdów 

uprzywilejowanych,  

5) teren przeznaczony pod zieleń urządzoną z usługami o symbolu ZPU.3 – dotycząca zmiany przeznaczenia 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Obszar przeznaczony w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

o symbolach MW.1, MW.2, MW.3, MW.5 i MW.6, teren zieleni publicznej o symbolu ZP.8 oraz pod tereny 

dróg publicznych klasy D – dojazdowej o symbolu KDD.5 i teren komunikacji publicznej o symbolu KDX.2, 

jest zgodny z ustaleniami studium, w którym są to nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu 

miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw 

w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan 

ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. 

Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

 

Uwaga Nr 25 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działki nr 75/4, 75/5 i 74 obr. 101 (teren oznaczony symbolami: 

KDL.7, MW.1, KDL.9, MN.3) dotycząca likwidacji zaproponowanego podziału terenu pod budownictwo 

jednorodzinne MN.3 oraz pod drogi publiczne KDL.7, KDL.9 i KDX.2 wraz z liniami zabudowy lub 

przeznaczenie w całości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

– nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

budowa systemów komunikacji jest elementem obowiązkowo określanym w planie miejscowym. 

Skomunikowanie obszaru objętego planem, przy dominującym wydłużonym kształcie działek w obszarze, 

powoduje, że fragmenty działek uwzględnia się pod drogi zaprojektowanego układu komunikacyjnego. 

Szerokość dróg w liniach rozgraniczających została przyjęta zgodnie z przepisami ustawy o drogach 

publicznych.  

 

Uwaga Nr 26 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działki nr 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5 obr. 101 (teren oznaczony 

symbolami: MW.1, KDL.9, MN.8, KDX.2, ZR.3) dotycząca likwidacji terenu komunikacji publicznej KDX.2  

– nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

budowa systemów komunikacji jest elementem obowiązkowo określanym w planie miejscowym. 

Skomunikowanie obszaru objętego planem, przy dominującym wydłużonym kształcie działek w obszarze, 

powoduje, że fragmenty działek uwzględnia się pod drogi zaprojektowanego układu komunikacyjnego.  
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Uwaga Nr 27 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działkę nr 26/11 obr. 101 (teren oznaczony symbolami: MWU.6, 

KDL.7, MW.1, KDD.3, MW.5, KDL.9, MN.8, KDD.4, KDD.5, MN.4, KDX.3 i ZR.4) – dotycząca zmiany 

przeznaczenia całego obszaru objętego planem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Część terenu przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN jako kontynuację 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Do pozostałych rodzajów terenów na obszarze planu, wyznaczonych 

w zgodności ze studium, zaprojektowano niezbędny układ komunikacyjny. Ponadto, nie ma możliwości 

wprowadzenia do projektu uchwały zapisów zobowiązujących przyszłych inwestorów do wykupu terenów pod 

projektowane drogi publiczne. Powyższy zapis wykracza poza materię planu miejscowego, określoną w art. 15 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kwestie odszkodowań czy wykupu terenów pod 

drogi publiczne regulują przepisy odrębne.  

 

Uwaga Nr 28 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. dotycząca sprzeciwu przeznaczenia w obszarze planu pod zabudowę 

wielorodzinną  

– nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Wnioskowana zmiana stanowiłaby naruszenie ustaleń studium, gdyż dla obszaru planu 

dokument ten wskazuje nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni 

publicznych (ulice, place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji 

oraz ustala warunki powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne 

przepisy.  

 

Uwaga Nr 29 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. dotycząca sprzeciwu przeznaczenia w obszarze planu terenów pod zabudowę 

wielorodzinną  

– nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Wnioskowana zmiana stanowiłaby naruszenie ustaleń studium, gdyż dla obszaru planu 

dokument ten wskazuje nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni 

publicznych (ulice, place, ciągi zieleni). Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji 

oraz ustala warunki powiązań komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne 

przepisy.  

 

Uwaga nr 30 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca:  

1) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.5, MW.6 – dotycząca 

zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą,  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolach: MW.1, MW.2 i MW.3 – 

dotycząca zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową lub zabudowę 

o charakterze willowym,  

3) brak podania dokładnych informacji o sposobie liczenia wysokości zabudowy wielorodzinnej,  

4) korektę układu komunikacyjnego drogi o symbolu KDD.5 i terenu komunikacji publicznej o symbolu 

KDX.2 w zakresie pozostawienia ulicy Czarnowiejskiej jako drogi bez przejazdu,  

– nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Wnioskowana zmiana stanowiłaby naruszenie ustaleń studium, gdyż dla obszaru planu 

dokument ten wskazuje nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni 

publicznych (ulice, place, ciągi zieleni).  
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Zgodnie ze studium miejscowy plan ustala zasady sytemu komunikacji oraz ustala warunki powiązań 

komunikacyjnych w granicach opracowania. Organizację ruchu regulują odrębne przepisy.  

W projekcie planu nie definiuje się wysokości obiektów (w tym obiektów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej), gdyż obowiązuje definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  

 

Uwaga Nr 31 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. dotycząca sprzeciwu przeznaczenia w obszarze planu terenów pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną  

– nie uwzględnia się .  

Uzasadnienie: Wnioskowana zmiana stanowiłaby naruszenie ustaleń studium, gdyż dla obszaru planu 

dokument ten wskazuje nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni 

publicznych (ulice, place, ciągi zieleni).  

 

Uwaga Nr 32 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działki 166/5 obr. 101, 2/1 i 65/19 obr. 102 (teren oznaczony 

symbolami: ZP.1, KDD.1, MWU.5, KDL.2 i KDGP) dotycząca zmiany wyznaczonych warunków 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w zakresie przesunięcia linii zabudowy oraz zmiany 

układu komunikacyjnego i szerokości pasów drogowych - nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Zaproponowane szerokości dróg publicznych oraz ustalone linie zabudowy zostały wyznaczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy o drogach 

publicznych. Zaproponowane przebiegi i szerokości dróg publicznych gwarantują prawidłowe skomunikowanie 

nowych terenów mieszkaniowo-usługowych, wyznaczonych zgodnie z ustaleniami studium.  

 

Uwaga Nr 33 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. obejmująca działkę 8/1 obr. 101 (teren oznaczony symbolami: KDD.6, MNU.1, 

ZR.6) dotycząca skorygowania kształtu zatoki nawrotowej  

- nie uwzględnia się .  

Uzasadnienie: Zatoka nawrotowa w obrębie działki nr 8/1/ została wyznaczona w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, w tym o drogach publicznych, a także z uwzględnieniem stosunków własnościowych 

w obrębie projektowanej drogi KDD.6.  

 

Uwaga Nr 34 w wykazie uwag złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu w dniach od 

23.05.2011 r. do 13.06.2011 r. dotycząca usunięcia w obszarze całego planu, terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i wprowadzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

– nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Wnioskowana zmiana stanowiłaby naruszenie ustaleń studium, gdyż obszaru planu dokument 

ten wskazuje nowe tereny rozwojowe skoncentrowanego układu miejskiego: tereny zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej o miejskim charakterze, tworzone od podstaw w oparciu o układy przestrzeni publicznych (ulice, 

place, ciągi zieleni).  

 

Uwaga Nr 1 w wykazie uwag złożonych podczas drugiego wyłożenia projektu planu w dniach od 20.10.2011 r. 

do 10.11.2011 r. obejmująca działkę nr 26/11 obr. 101 (teren oznaczony symbolami: MWU.6, KDL.7, MW.1, 

KDD.3, MW.5, KDL.9, MN.8, KDD.4, KDD.5, MN.4, KDX.3 i ZR.4) dotycząca przesunięcia terenów 

komunikacji publicznej KDX.3 i KDX.4  

- nie uwzględnia się.  
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Uzasadnienie: Wnioskowane zmiany nie dotyczą zakresu ponownego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu w dniach od 20.10.2011 r. do 10.11.2011 r.  

 

Uwaga Nr 2 w wykazie uwag złożonych podczas drugiego wyłożenia projektu planu w dniach od 20.10.2011 r. do 

10.11.2011 r. obejmująca działki nr 15/8, 16/7, 25/9, 30, 30/4, 31, 32/1 obr. 101 (działki położone poza 

obszarem objętym planem, w jego bezpośrednim sąsiedztwie) – dotycząca zmiany przeznaczenia terenu 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW.5 pod teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

- nie uwzględnia się.  

Uzasadnienie: Wnioskowane zmiany nie dotyczą zakresu ponownego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu w dniach od 20.10.2011 r. do 10.11.2011 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Światłowski 

 

Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XXI/264/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

wynikające z ustaleń planu, realizowane będą ze środków gminnych oraz środków Unii Europejskiej, 

krajowych środków publicznych, w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska.  

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

podlega przepisom ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta Tarnowa ustala się w uchwale 

budżetowej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Światłowski 
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