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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego ｧterenów rolnych w Batoro-
wie ｠ w rejonie ulicy Widokｦ, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Tarnowo Podgórne (UchwaEa Nr LXV/405/2005 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 
2005 r. z pópn. zmianami), zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar dziaEek o numerach ewi-
dencyjnych 99/3, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/11, 
99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 204/1, 
204/2, 204/3, 204/4 oraz 204/5.

3. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 1 : 
1000 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego ｧterenów rolnych w Batoro-
wie ｠ w rejonie ulicy Widokｦ;

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaEy jest 
mowa o:

1) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 60% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

2) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

3) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-

dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;
4) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 

elementy Systemu Informacji Gminnej, informacji 
przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicz-
nej oraz tablice z oznaczeniem przyEączy urządzeG 
technicznych.

§3. Przedmiotem ustaleG jest:
1) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu 

symbolem R.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) ochronę walorów krajobrazowych pól upraw-
nych;

2) zakaz lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) reklam i szyldów,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
3) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypad-

ków wynikających z:
a) prowadzenia gospodarki rolnej,
b) funkcjonowania systemu melioracyjnego,
c) zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu i funkcjono-

wania ukEadu drogowego oraz infrastruktury tech-
nicznej;

4) w przypadku lokalizacji ogrodzeG, o których 
mowa w pkt 3 lit. a-c, ogrodzenia wyEącznie aruro-
we, do wysoko[ci 1,6 m;

5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz utrzymania wEa[ciwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

2) zachowanie urządzeG melioracji jako otwartych;
3) zachowanie ciągEo[ci funkcjonowania systemu 

melioracyjnego;
4) dopuszczenie realizacji budowli wodnych i me-

lioracji wodnych dla stabilizacji przepEywu wód po-
wierzchniowych i poziomu wód gruntowych;

5) zachowanie naturalnego uksztaEtowania terenu;
6) nakaz zachowania istniejących drzew i krze-

wów zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) nakaz uwzględnienia ograniczeG wynikających 

z lokalizacji istniejących drzew i krzewów przy loka-
lizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

8) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, 
rekultywację terenu, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;
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9) zakaz wydobywania kopalin;
10) nakaz zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych w granicach terenu, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

11) zakaz stosowania nawierzchni uniemorliwia-
jących infiltrację wód opadowych lub roztopowych;

12) zakaz wprowadzania do powietrza substancji 
ponad warto[ci okre[lone przepisami odrębnymi;

§6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG innych nir wynikające z §4.

§7. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych 
ustala się:

1) dla gruntów rolnych ｠ zakaz innego nir rolniczy 
sposobu urytkowania, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

§8. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) zakaz zabudowy kubaturowej, z zastrzereniem 
pkt. 2;

2) dla dziaEki nr 99/9 dopuszczenie lokalizacji jed-
nego budynku gospodarczego o powierzchni zabu-
dowy nie większej nir 100m2, wysoko[ci nie więk-
szej nir 5 m oraz dachu stromym;

3) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, przebiegów urządzeG melio-
racyjnych.

§9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków i [cierek rowerowych z zewnętrznym ukEadem 
komunikacyjnym;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej;

3) parametry ukEadu drogowego zgodnie z klasy-
fikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie defi-
niowanym ustaleniami planu.

§10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej usta-
la się dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

§11. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze, 
ogrodnicze, sadownicze oraz urytki zielone;

2) zachowanie istniejących i lokalizację nowych 
zadrzewieG [ródpolnych, o charakterze krajobrazo-
wym i wiatrochronnym, w szczególno[ci wzdEur 
dróg polnych i rowów melioracyjnych;

3)  podziaE na dziaEki nie mniejsze nir 3000 m2;
4) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych 

oraz sieci infrastruktury technicznej;
5) obsEugę komunikacyjną z ulicy Widok ｠ pozo-

stającej poza granicami planu;

§12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
[ci 10%.

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne.

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska ｠Szkurat  
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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 uchwalenia zmiany 
planu. Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania 
inwestycji z zakresu budowy dróg publicznych oraz 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych Gminy. 

ZaEącznik Nr 3 do
UchwaEy Nr LXXIX/ 805/2010

Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne

z dnia 19 papdziernika  2010 r.
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Batorowie ｠ w rejo-

nie ulicy Widok


