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UCHWADA Nr LI/497/2009 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z	dnia	30	czerwca	2009	r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w SierosEawiu,  
w rejonie ul. Prostej

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	pópn.	zm.)	oraz	art.	
20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-

waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	
2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	pópn.	zm.)	Rada	Gminy	
Tarnowo	Podgórne	uchwala,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-

wania	przestrzennego	dla	terenu	poEoronego	w	Sie-

rosEawiu	na	zachód	od	ul.	Prostej	pod	tereny	zabu-

dowy	mieszkaniowej	 i	mieszkaniowo	｠	usEugowej,	
zwany	 dalej	 ｧplanemｦ	 po	 stwierdzeniu	 zgodno[ć	
planu	z	ustaleniami	studium	uwarunkowaG	i	kierun-

ków	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Tar-
nowo	Podgórne.

2.	ZaEączniki	do	uchwaEy	stanowią:
1)	czę[ć	graficzna	planu,	zwana	dalej	ｧrysunkiem	

planuｦ	w	skali	1:1000	-	zaEącznik	nr	1;
2)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	

do	projektu	planu	｠	zaEącznik	nr	2;
3)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisa-

nych	w	planie	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-

tury	technicznej	oraz	zasadach	ich	finansowa-

nia	-	zaEącznik	nr	3.

§2.1.	 Celem	 regulacji	 zawartych	 w	 ustaleniach	
planu	jest:

1)	 wprowadzenie	 na	 tym	 terenie	 zapisów	 mają-

cych	 na	 celu	 umorliwienie	 realizacji	 zabudo-

wy	mieszkaniowej	 i	mieszkaniowo-usEugowej,	
zgodnie	ze	studium	uwarunkowaG	i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	gminy;

2)	uporządkowanie	stanu	istniejącego.

§3.1.	Przedmiotem	ustaleG	planu	są:
1)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-

nej,	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolami	1	
MN,	2MN,	3MN;

2)	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
z	zabudową	usEugową,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolami	1	MN/U,	2MN/U,	3MN/U;

3)	tereny	zieleni	urządzonej,	oznaczone	na	rysun-

ku	planu	symbolem	1ZP;
4)	tereny	zieleni	izolacyjnej,	oznaczone	na	rysunku	

planu	symbolami	1ZI,	2ZI,	3ZI;
5)	 tereny	 zieleni	 izolacyjnej	 z	 ciągiem	 pieszym,	

oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	 1ZI/
KX;

6)	tereny	dróg	wewnętrznych	dojazdowych,	ozna-

czonych	na	 rysunku	planu	symbolami	1KDW,	
2KDW,	3KDW,	4KDW;

7)	tereny	wód	powierzchniowych,	oznaczone	na	
rysunku	planu	symbolem	1WS.

2.	Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunku	
planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:

1)	granice	obszaru	objętego	planem,
2)	symbole	okre[lające	przeznaczenie	terenu,
3)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	 i	 rórnych	 sposobach	 zagospodarowa-

nia,
4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy,
5)	obowiązująca	linia	zabudowy,
6)	klasyfikacja	ulic	oraz	 ich	szeroko[ci	w	 liniach	

rozgraniczających.

§4.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 niniejszej	
uchwaEy	jest	mowa	o:

1)	planie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	pla-

nu,	o	których	mowa	w	§1,	ust.	1	uchwaEy;
2)	uchwale	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	niniejszą	

uchwaEę	Rady	Gminy	Tarnowo	Podgórne;
3)	przepisach	szczególnych	i	odrębnych	｠	nalery	

przez	to	rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	akta-

mi	wykonawczymi,
4)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	rysu-

nek	planu	na	mapie	w	skali	1:1000	stanowiący	
zaEącznik	graficzny	do	niniejszej	uchwaEy;

5)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 takie	 przeznaczenie,	 które	 powinno	
przewarać	na	danym	obszarze,	wyznaczonym	
liniami	rozgraniczającymi;

6)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 rodzaje	 przeznaczenia	 inne	 nir	 pod-

stawowe,	 które	 uzupeEniają	 lub	 wzbogacają	
przeznaczenie	podstawowe,

7)	 terenie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	
okre[lonym	 rodzaju	 przeznaczenia	 podstawo-

wego,	 wyznaczony	 na	 rysunku	 planu	 liniami	
rozgraniczającymi,

8)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	linię	okre[lającą	dopuszczalną	mi-
nimalną	odlegEo[ć	[ciany	budynku	od	linii	roz-
graniczającej	terenu;

9)	obowiązującej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 linię	 jaką	 tworzą	 lica	 [cian	 budyn-

ków,
10)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	ro-

zumieć	 sumę	 powierzchni	 rzutów	 wszystkich	
budynków	na	dziaEce	lub	terenie,	mierzoną	po	
zewnętrznym	obrysie	 [cian	 kondygnacji	 przy-
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ziemnej	 lub	 nadziemnej	w	 przypadku,	 gdy	 jej	
obrys	występuje	poza	obrys	kondygnacji	przy-

ziemnej;
11)	dziaEalno[ci	usEugowej	｠	nalery	przez	to	rozu-

mieć	 dziaEalno[ć	 usEugową	 i	 handlową,	 okre-

[loną	w	przepisach	odrębnych	i	szczególnych,
12)	uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska	｠	nalery	przez	to	

rozumieć	zjawiska	fizyczne	lub	stany	utrudnia-

jące	 rycie	 albo	 dokuczliwe	 dla	 otaczającego	
[rodowiska,	 a	 zwEaszcza	 haEas,	 wibracje,	 za-

nieczyszczenie	powietrza,	gleby,	wody	i	zanie-

czyszczenie	odpadami.

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe

§5.	Dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej	1MN,	2MN,	3MN	ustala	się:
1)	sytuowanie	jednego	budynku	na	dziaEce	w	za-

budowie	wolnostojącej;
2)	sytuowanie	projektowanych	budynków	zgodnie	

z	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	w	odlegEo[-
ciach:	20	m,	18	m,	5	m	-	zgodnie	z	rysunkiem	
planu,	oraz	zgodnie	z	obowiązującą	linią	zabu-

dowy	w	odlegEo[ci	5	m	｠	zgodnie	z	rysunkiem	
planu;

3)	powierzchnię	 zabudowy	do	30%	powierzchni	
dziaEki;

4)	 powierzchnię	 terenu	 biologicznie	 czynną	 nie	
mniej	nir	50%	powierzchni	dziaEki;

5)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	2	kon-

dygnacji	w	tym	poddasze	urytkowe,	nie	wyr-
szy	nir	9	m;

6)	dach	o	nachyleniu	poEaci	18o	｠	45o,	dwu	lub	
wielospadowy;

7)	dopuszcza	się	lokalizację	stacji	transformatoro-

wej	typu	sEupowego	15/0,4	kV;
8)	zasady	i	warunki	podziaEu	terenu	na	dziaEki	bu-

dowlane:	morliwo[ć	zmiany	ukEadu	granic	i	po-

wierzchni	dziaEek,	które	na	rysunku	planu	mają	
charakter	orientacyjny	pod	warunkiem,	re:

a)	 szeroko[ć	 frontu	dziaEki	 nie	będzie	mniejsza	
nir	20	m,

b)	powierzchnia	dziaEki	 nie	będzie	mniejsza	nir	
600	m2;

9)	podziaEy	geodezyjne	dziaEek	nie	powinny	gene-

rować	bezpo[rednich	nowych	zjazdów	na	dro-

gę	wojewódzką	nr	307.

§6.	Dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-

rodzinnej	 z	 zabudową	 usEugową	 1MN/U,	 2MN/U,	
3MN/U	ustala	się:

1)	sytuowanie	jednego	budynku	mieszkalnego	jed-

norodzinnego	wolnostojącego	oraz	morliwo[ć	
sytuowania	budynku	usEugowego,

2)	 dla	 istniejącej	 zabudowy,	 dopuszcza	 się	 re-

monty,	 przebudowy	 i	 rozbudowy	 istniejących	
obiektów	produkcyjnych;

3)	dopuszcza	się	adaptację	istniejących	obiektów	
produkcyjnych	na	funkcję	usEugową;

4)	 sytuowanie	 projektowanych	 budynków	 zgod-

nie	z	nieprzekraczalną	linią	zabudowy,	zgodnie	
z	rysunkiem	planu,

5)	powierzchnię	 zabudowy	do	60%	powierzchni	
dziaEki,	nie	więcej	nir	400	m2;

6)	powierzchnię	biologicznie	czynną	nie	mniej	nir	
20%	powierzchni	dziaEki;

7)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	2	kon-

dygnacji	w	tym	poddasze	urytkowe,	a	dla	bu-

dynków	usEugowych	do	1	kondygnacji;
8)	dach	o	nachyleniu	poEaci	18o ｠	45o,	dwu	 lub	

wielospadowy;
9)	zasady	i	warunki	podziaEu	terenu	na	dziaEki	bu-

dowlane:	 morliwa	 jest	 zmiana	 ukEadu	 granic	
i	powierzchni	dziaEek,	które	na	 rysunku	planu	
mają	 charakter	 orientacyjny	 pod	 warunkiem,	
re:

a)	 szeroko[ć	 frontu	dziaEki	 nie	będzie	mniejsza	
nir	20	m,

b)	powierzchnia	dziaEki	 nie	będzie	mniejsza	nir	
900	m2,

10)	ewentualna	uciąrliwo[ć	usEug	nie	more	prze-

nikać	 na	 nieruchomo[ć	 stanowiącą	 wEasno[ć	
osób	trzecich.

§7.	Dla	terenu	zieleni	urządzonej	1ZP	ustala	się:
1)	lokalizację	placu	zabaw;
2)	sytuowanie	obiektów	maEej	architektury	i	urzą-

dzeG	rekreacyjnych;
3)	morliwo[ć	 lokalizacji	sieci	 infrastruktury	tech-

nicznej.

§8.	Dla	 terenów	zieleni	 izolacyjnej	 1ZI,	 2ZI,	 3ZI	
ustala	się:

1)	szeroko[ci	zgodnie	z	rysunkiem	planu;
2)	morliwo[ć	 lokalizacji	sieci	 infrastruktury	tech-

nicznej.

§9.	 Dla	 terenu	 zieleni	 izolacyjnej	 z	 ciągiem	 pie-

szym	1ZI/KX	ustala	się:
1)	pas	zieleni	o	szeroko[ci	5	m	z	morliwo[cią	bu-

dowy	ciągu	pieszego	o	szeroko[ci	1,20	m;
2)	morliwo[ć	 lokalizacji	sieci	 infrastruktury	tech-

nicznej.

§10.	 Dla	 terenów	 dróg	 wewnętrznych	 dojazdo-

wych	1KDW,	2KDW,	3KDW,	4KDW	ustala	się:
1)	szeroko[ć	dróg	w	liniach	rozgraniczających	od	

8	m	do	10	m	-	zgodnie	z	rysunkiem	planu;
2)	 docelowe	 wyposarenie	 w	 system	 kanalizacji	

deszczowej;	 w	 przypadku	 nawierzchni	 nie-

utwardzonej	 lub	 czę[ciowo	 nieutwardzonej,	
arurowej	 nalery	 zabezpieczyć	 [rodowisko	
gruntowo	-	wodne	przed	infiltracją	zanieczysz-
czeG;

3)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 sieci	 infrastruktury	
technicznej	w	liniach	rozgraniczających	drogi.

§11.1.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 nalery	 za-

pewnić	 odpowiednią	 ilo[ć	 miejsc	 postojowych	 na	
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terenie	 dziaEki	 budowlanej	 stosując	 wskapnik:	 2	
miejsca	postojowe	na	jeden	lokal	mieszkalny.

2.	Dla	funkcji	usEugowej	znajdującej	się	na	obsza-

rze	oznaczonym	symbolem	MN/U	nalery	zapewnić	
odpowiednią	 ilo[ć	 miejsc	 postojowych	 na	 terenie	
dziaEki	zgodnie	ze	wskapnikiem:	1	miejsce	postojo-

we	na	50	m2	urytkowej	powierzchni	usEugowej.

§12.	Na	 terenie	objętym	planem	obowiązują	na-

stępujące	ustalenia	ogólne	dotyczące	infrastruktury	
technicznej:

1)	woda	 -	 zaopatrzenie	 z	 istniejącej	 sieci	wodo-

ciągowej,
2)	dopuszcza	się	morliwo[ć	skanalizowania	cieku	

wodnego,
3)	kanalizacja	sanitarna	-	odprowadzanie	[cieków	

za	pomocą	zewnętrznych	sieci	kanalizacyjnych	
do	oczyszczalni	[cieków,

4)	 kanalizacja	 deszczowa	 -	 odprowadzanie	 wód	
opadowych	z	poEaci	dachu	na	teren	dziaEki;

5)	gaz	-	zaopatrzenie	z	istniejącej	sieci	gazowej;
6)	 sieć	 telefoniczna	 -	 nalery	 ją	 realizować	 jako	

podziemną,	skablowaną;
7)	odpady	ziemne	-	nakazuje	się	zagospodarować	

zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

§13.	Na	 terenie	objętym	planem	obowiązują	na-

stępujące	ustalenia	w	zakresie	zaopatrzenia	w	ener-
gię	elektryczną:

1)	zasilanie	terenów,	objętych	planem,	w	energię	
elektryczna	nastąpi	ze	stacji	transformatorowej	
15/0,4	kV	typu	sEupowego;

2)	 nakazuje	 się	 umorliwić	 dojazd	 cięrkim	 sprzę-

tem	do	stacji	transformatorowej;
3)	dopuszcza	się	przebudowę	na	koszt	inwestora	

istniejących	sieci	w	przypadku	wystąpienia	ko-

lizji	z	projektowanymi	budynkami;
4)	szczegóEowy	sposób	i	zakres	rozbudowy	sieci	

okre[li	 firma	energetyczna	na	etapie	 realizacji	
poszczególnych	 przedsięwzięć	 inwestycyj-
nych.

§14.	Wyznacza	się	pas	technologiczny	 linii	elek-

troenergetycznej	o	napięciu	400	kV	relacji	Plewiska	
｠	Krajnik	o	szeroko[ci	80	metrów	(40	metrów	od	
osi	linii	w	obu	kierunkach),	na	terenie	którego:

1)	zakazuje	się	lokalizacji	budynków	mieszkalnych	
i	 innych	przeznaczonych	na	staEy	pobyt	 ludzi.	
W	 indywidualnych	 przypadkach,	 odstępstwa	
od	tej	zasady	more	udzielić	wEa[ciciel	linii,	na	
warunkach	przez	siebie	okre[lonych;

2)	 nakazuje	 się	 uzgadniać	 warunki	 lokalizacji	
wszelkich	obiektów	z	wEa[cicielem	linii;

3)	zakazuje	się	nasadzeG	ro[linno[ci	wysokiej	pod	
linią	i	w	odlegEo[ci	od	osi	linii	po	20	m	w	obu	
kierunkach;

4)	zalesienie	terenów	rolnych	w	pasie	technologicz-
nym	wymaga	uzgodnienia	z	wEa[cicielem	linii;

5)	lokalizacja	budowli	zawierających	materiaEy	nie-

bezpieczne	porarowo,	stacji	paliw	i	stref	zagro-

ronych	wybuchem	oraz	 konstrukcji	wysokich	
w	bezpo[rednim	sąsiedztwie	pasów	technolo-

gicznych	wymaga	uzgodnienia	z	wEa[cicielem	
linii,

6)	dopuszcza	się	modernizację	istniejącej	linii	elek-

troenergetycznej.

§15.1.	Ustala	się	zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	
Eadu	przestrzennego:

1)	 ustala	 się	 jednolite	 dachy	 pokryte	 dachówką	
ceramiczną	 lub	 materiaEem	 dachówko-podob-

nym;
2)	 zakazuje	 się	 sytuowanie	 wszelkich	 obiektów	

i	urządzeG	 tymczasowych,	które	nie	są	[ci[le	
związane	 z	 planowanym	 przeznaczeniem	 te-

renu	za	wyjątkiem	obiektów	budowlanych	na	
czas	budowy.

2.	Ustala	się	zasady	ochrony	[rodowiska,	przyro-

dy	i	krajobrazu	kulturowego:
1)	zakazuje	się	lokalizacji	przedsięwzięć	mogących	

zawsze	 znacząco	oddziaEywać	na	 [rodowisko	
w	rozumieniu	przepisów	odrębnych,	za	wyjąt-
kiem	lokalizacji	inwestycji	celu	publicznego;

2)	odpady	staEe	z	kardej	posesji	nakazuje	się	gro-

madzić	w	pojemnikach	zlokalizowanych	na	te-

renie	posesji	i	wywozić	do	miejsc	skEadowania	
i	utylizacji,

3)	do	celów	grzewczych	nalery	stosować	paliwa	
gazowe,	 pEynne	 lub	 inne,	 odnawialne	 pródEa	
energii,	nie	powodujące	przekroczenia	dopusz-
czalnej	emisji	czynników	szkodliwych	do	atmo-

sfery;
4)	 dla	 terenów	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	

symbolami	MN	i	MN/U	dopuszczalne	poziomy	
haEasu	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.	Zacho-

wanie,	okre[lonych	przepisami	odrębnymi,	do-

puszczalnych	poziomów	haEasu	w	[rodowisku	
nalery	 do	 inwestorów	 zabudowy	mieszkanio-

wej	jednorodzinnej	i	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	wraz	z	zabudową	usEugową.

3.	Ustala	się	zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturo-

wego	 i	 zabytków	oraz	 dóbr	 kultury	wspóEczesnej:	
dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	kulturo-

wego,	 prace	 ziemne	 związane	 z	 zagospodarowa-

niem	i	zabudowaniem	terenu	wymagają	uzgodnienia	
z	Wielkopolskim	Wojewódzkim	Konserwatorem	Za-

bytków	przed	uzyskaniem	pozwolenia	na	budowę,	
dla	okre[lenia	 konieczno[ci	 ewentualnych	prac	ar-
cheologicznych.

4.	Ustala	się	zasady	i	warunki	scalania	i	podziaEu	
nieruchomo[ci	objętych	planem:

na	obszarze	objętym	planem	nie	ma	terenów	wy-

magających	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	w	try-

bie	ustawy	o	gospodarce	nieruchomo[ciami	z	dnia	
21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomo[ciami	
(t.	j.	Dz.U.	z	2000	r.	Nr	46,	poz.	543	ze	zm.).

§16.	 Ustala	się	stawkę	procentową,	sEurącą	na-

liczeniu	 jednorazowej	 opEaty	 od	 wzrostu	 warto[ci	
nieruchomo[ci,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.	4	usta-



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	168 ｠	16206	｠ Poz.	2863

wy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zago-

spodarowaniu	przestrzennym,	w	wysoko[ci	30%.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

§17.	Wykonanie	niniejszej	uchwaEy	powierza	się	
Wójtowi	Gminy	Tarnowo	Podgórne.

§18.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-

jewództwa	Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady	Gminy

(-) Wojciech Janczewski
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

W	SPRAWIE:	UCHWALENIA	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	 
W	SIEROSDAWIU,	W	REJONIE	UL.	PROSTEJ

ZaEącznik	Nr	2
Do	UchwaEy	Nr	LI/497/2009

Rady	Gminy	Tarnowo	Podgórne
z	dnia	30	czerwca	2009	r.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-

strzennym	 (Dz.U.	Nr	80,	 poz.	717	 z	 pópniejszymi	
zmianami)	Rada	Gminy	Tarnowo	Podgórne	rozstrzy-

ga,	co	następuje:

Stwierdza	 się	 brak	 uwag	 do	 projektu	 planu	 nie-

uwzględnionych	przez	Wójta	Gminy.

6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

W	SPRAWIE:	UCHWALENIA	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	 
W	SIEROSDAWIU,	W	REJONIE	UL.	PROSTEJ

ZaEącznik	Nr	3
Do	UchwaEy	Nr	LI/497/2009

Rady	Gminy	Tarnowo	Podgórne
z	dnia	30	czerwca	2009	r.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-

strzennym	 (Dz.U.	Nr	80,	 poz.	717	 z	 pópniejszymi	
zmianami)	Rada	Gminy	Tarnowo	Podgórne	rozstrzy-

ga,	co	następuje:

Nie	przewiduje	się	kosztów	związanych	z	realiza-

cją	uzbrojenia	oraz	realizacją	dróg.	Projekt	planu	nie	
przeznacza	terenów	pod	drogi	publiczne.

2864

UCHWADA Nr XXXVII/332/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z	dnia	16	lipca	2009	r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci ZEotniki dla dziaEek  
o nr ewid.: 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz czę[ci dziaEek o nr ewid.: 217 i 219

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	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,	z	2005	r.	Nr	172,	
poz.	1441,	Nr	175,	poz.	1457,	z	2006	r.	Nr	17,	poz.	
128,	Nr	181,	poz.	1337	oraz	z	2007	r.	Nr	48,	poz.	
327,	Nr	138,	poz.	974	i	Nr	173,	poz.	1218,	z	2008	
r.	Nr	180,	poz.	1111,	Nr	223,	poz.	1458,	z	2009	r.	
Nr	52,	poz.	420)	oraz	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	z	
2004	r.	Nr	6,	poz.	41,	Nr	141,	poz.	1492,	z	2005	r.	
Nr	113,	poz.	954,	Nr	130,	poz.	1087,	z	2006	r.	Nr	
45,	poz.	319,	Nr	225,	poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	
poz.	880	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	803,	Nr	199,	
poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237,	Nr	220,	poz.	1413)	
Rada	Gminy	Suchy	Las	uchwala,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 z	 ustaleniami	
studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodaro-

wania	przestrzennego	gminy	Suchy	Las,	uchwalo-

nego	uchwaEą	Nr	LXV/349/98	Rady	Gminy	Suchy	
Las	z	dnia	z	dnia	18	czerwca	1998	r.	z	pópniejszymi	
zmianami,	uchwala	się	miejscowy	plan	zagospoda-

rowania	 przestrzennego	 w	 miejscowo[ci	 ZEotniki	
dla	 dziaEek	 o	 nr	 ewid.:	 214/13,	 214/15,	 214/19,	
214/21	oraz	czę[ci	dziaEek	o	nr	ewid.:	217	i	219,	
zwany	dalej	ｧplanemｦ.

2.	Teren	objęty	planem	poEorony	jest	w	granicach	-	
wyodrębnionej	z	miejscowo[ci	ZEotniki	-	wsi	Jelonek,	
której	 urzędową	 nazwę	 ustalono	 na	 podstawie	 §1	
ust.	1	rozporządzenia	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	
i	Administracji	z	dnia	15	grudnia	2006	r.	w	sprawie	
ustalenia,	zmiany	i	znoszenia	urzędowych	nazw	nie-

których	miejscowo[ci	oraz	obiektu	fizjograficznego.


