
Poz. 175, 176
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 7 ｠ 668 ｠

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 pópniej-
szymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co 
następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla miejscowo[ci Ceradz 
Ko[cielny, zwany dalej planem, stwierdzając jego 
zgodno[ć z ustaleniami Studium UwarunkowaG i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Tarnowo Podgórne uchwalonego uchwaEą Nr 

LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 
dnia 29 listopada 2005 r. z pópniejszymi zmianami.

2. Plan obejmuje obszar poEorony w granicach 
okre[lonych na rysunku planu o powierzchni 320,0 
ha.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo[ci 
Ceradz Ko[cielny, opracowany w skali 1:2000 wraz 
z wyrysem ze Studium UwarunkowaG i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne, stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 
7 – 5 – 

Poz. 149,do 11 lutego 2011 r.do 
godz. 2400,146,147,148,149,150 

 
do 11 lutego 2011 r.do godz. 2400 − zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kotlinie  list 

kandydatów  na radnego 

do 18 lutego 2011 r. − zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji 
wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych 

do 20 lutego 2011 r. − podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 
informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz 
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 26 lutego 2011 r.  

 

− rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej 
w Kotlinie o zarejestrowanych listach kandydatów, 
zawierających   ich numery, skróty nazw komitetów, dane o 
kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z 
ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 

do 27 lutego 2011 r. 

 

− powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kotlinie 
obwodowej komisji wyborczej, 

− sporządzenie spisu wyborców  

do 3 marca 2011 r. − składanie wniosków do Wójta Gminy Kotlin o 
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

11 marca 2011 r. godz. 2400 − zakończenie kampanii wyborczej 

12 marca 2011 r.  − przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji 
wyborczej spisu wyborców 

13 marca 2011 r.godz. 8.00-22.00  

− głosowanie 

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, 
poz. 1190/,  jeżeli  koniec  terminu  wykonania  czynności  określonej w 
ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 
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 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Ceradz Kościelny 

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 późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:  
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Ceradz Kościelny, zwany dalej 

planem, stwierdzając jego zgodność 
z ustaleniami Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne 
uchwalonego uchwałą Nr LXV/405/2005 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 
2005 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Plan obejmuje obszar położony 
w granicach określonych na rysunku planu 
o powierzchni 320,0 ha. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 
r. Nr 176, poz. 1190/,  jereli  koniec  terminu  wy-

konania  czynno[ci  okre[lonej w ustawie przypada 
na sobotę albo na dzieG ustawowo wolny od pracy, 
termin upEywa pierwszego roboczego dnia po tym 
dniu.
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3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowią-
ce zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

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

1) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowych nie większym 
nir 12º;

2) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycz-
nym kącie nachylenia poEaci dachowych od 30º do 
45º;

3) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie 
zewnętrznej [ciany budynku na minimum 60 % dEu-
go[ci elewacji;

7) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

8) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysoko[ci do 1,5 m od poziomu 
terenu, w którym czę[ć arurowa stanowi nie mniej 
nir 60 % powierzchni caEkowitej ogrodzenia, a ele-
menty betonowe dopuszczone są jedynie do wyso-
ko[ci 0,3 m od poziomu terenu;

9) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w 
stanie wykoGczonym, wyznaczoną przez rzut piono-
wy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzch-
nię terenu;

10) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów odrębnych;

11) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

12) szyldach ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

13) tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to 
rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, ta-
blice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informu-
jące o zasadach funkcjonowania terenów zielonych 
i lasów, tablice z oznaczeniem przyEączy urządzeG 

technicznych;
14) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

15) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco lub przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych;

16) zieleni izolacyjnej - nalery przez to rozumieć 
gęste nasadzenia zieleni o zrórnicowanej wysoko[ci 
formowane w pasy.

§3. 1. Na rysunku planu przedstawiono graficznie 
następujące ustalenia planu:

1) granicę obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) linie zabudowy nieprzekraczalne;
4) przeznaczenie terenu ｠ oznaczone barwą i sym-

bolem literowym lub literowo-cyfrowym;
5) klasyfikację dróg publicznych;
6) pasy zadrzewieG [ródpolnych;
7) granice stref sanitarnych od cmentarza;
8) strefy ochronne dla obiektów infrastruktury 

technicznej elektroenergetycznej i gazowej.
2. Na rysunku planu przedstawiono graficznie na-

stępujące oznaczenia, wynikające z przepisów od-
rębnych:

1) granicę administracyjną gminy;
2) granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu;
3) granice terenów i obszarów górniczych;
4) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
5) obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków;
6) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków;
7) granicę strefy ochrony archeologicznej.

§4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 
17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 
24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 
31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 
38MN i 39MN;

2) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U i 6U;

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/U;

4) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 
3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 
11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 
18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM 
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i 25RM;
5) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1R, 2R, 3R i 4R;
6) tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R/RL, 2R/
RL, 3R/RL, 4R/RL, 5R/RL i 6R/RL;

7) teren zalesienia, oznaczony na rysunku planu 
symbolem RL;

8) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku 
planu symbolem US;

9) tereny zabudowy usEugowej oraz sportu i rekre-
acji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U/
US i 2U/US;

10) teren wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

11) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC;

12) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP i 6ZP;

13) tereny infrastruktury technicznej ｠ kanaliza-
cja, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1K, 
2K, 3K, 4K, 5K, 6K i 7K,

14) teren infrastruktury technicznej - gazownic-
two, oznaczony na rysunku planu symbolem G;

15) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KD-Z;

16) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KD-L;

17) tereny dróg publicznych dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D 
i 3KD-D;

18) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 
10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 
15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 
20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 
25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 
30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW i 34KDW.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 ｠ 
18, ustala się lokalizację sieci i urządzeG infrastruk-
tury technicznej, a na terenach, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 ｠ 6 i 8 - 12 dopuszcza się lokalizację 
infrastruktury technicznej, z zastrzereniem pozosta-
Eych ustaleG planu.

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

1) w odniesieniu do linii zabudowy:
a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczony-

mi na rysunku planu liniami zabudowy przy uwzględ-
nieniu ustaleG w lit. b), c) i d),

b) na terenach oznaczonych symbolami literowy-
mi: MN, RM, U, MN/U i U/US przed wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy mogą być 
sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy i 
wykusze o gEęboko[ci nie przekraczającej 1,3 m od 
lica [ciany budynku, z zachowaniem przepisów od-
rębnych,

c) dla istniejących budynków zlokalizowanych 

poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza 
się zachowanie, przebudowę i remonty, bez morli-
wo[ci rozbudowy w obszarze poza wyznaczonymi 
liniami zabudowy oraz przy zachowaniu pozostaEych 
ustaleG planu,

d) zachowanie odlegEo[ci budynków od granicy 
lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) zachowanie odlegEo[ci obiektów budowlanych 
od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek budow-
lanych, wzbogacone zielenią, z zastrzereniem pkt 
3 i 4;

3) na terenach 3U, 5U, 11MN, 12MN, 13MN, 
20MN, 22MN, 23MN, 27MN, 28MN, 29MN, 3RM, 
4RM, 14RM, 15RM i 16RM nakaz lokalizacji ogro-
dzeG peEnych o wysoko[ci nie większej nir 1,5 m 
wzdEur linii rozgraniczającej z drogą KD-Z;

4) odsunięcie ogrodzeG na dziaEkach budowlanych 
przylegEych do powierzchniowych wód publicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej, z wyEączeniem terenów 
oznaczonych symbolami literowymi RM, R i R/RL.

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

1) ochronę pomników przyrody poEoronych na te-
renach 4U i ZC, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

3) z zastrzereniem pkt 5 zachowanie istniejących 
cieków, rowów, stawów i oczek wodnych, z do-
puszczeniem ich przebudowy i rozbudowy;

4) zachowanie naturalnie uksztaEtowanej linii brze-
gowej zbiorników i cieków wodnych;

5) dopuszczenie skanalizowania odcinków rowów 
poEoronych na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz na terenach dróg publicznych i 
wewnętrznych;

6) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w których będą wykorzystywa-
ne paliwa pEynne, gazowe lub staEe charakteryzujące 
się niskimi wskapnikami emisji, energia elektryczna 
lub energia odnawialna, w tym z biomasy;

7) zapewnienie dostępu do cieków i zbiorników 
wodnych, pozwalającego na wykonanie robót zwią-
zanych z utrzymaniem wód, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

8) zbieranie odpadów w miejscach ich powstawa-
nia oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym z gminnym planem gospodarki 
odpadami;

9) zagospodarowanie mas ziemnych powstaEych 
podczas prowadzenia robót budowlanych na dziaE-
ce budowlanej lub ich wywóz zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

10) dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach ozna-
czonych symbolami:
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a) MN ｠ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

b) RM ｠ jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
c) MN/U ｠ jak dla terenów mieszkaniowo-usEugo-

wych,
d) 3U i 5U ｠ jak dla terenów zabudowy związanej 

ze staEym lub czasowym pobytem dzieci i mEodzie-
ry,

e) U i U/US w przypadku lokalizacji na terenie za-
budowy zamieszkania zbiorowego ｠ jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamiesz-
kania zbiorowego,

f) 1U, 2U i 6U w przypadku lokalizacji na terenie 
zabudowy o funkcji o[wiatowej ｠ jak dla terenów 
zabudowy związanej ze staEym lub czasowym poby-
tem dzieci i mEodziery,

g) 1U i 2U w przypadku lokalizacji
11) na terenach 3U, 5U, 11MN, 12MN, 13MN, 

20MN, 22MN, 23MN, 27MN, 28MN, 29MN, 3RM, 
4RM, 6RM, 7RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM i 
18RM lokalizację rywopEotów wzdEur linii rozgra-
niczającej z drogą KD-Z, z wyEączeniem terenów 
trwale utwardzonych, w tym doj[ć i dojazdów, oraz 
zagospodarowanych.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej: 

1) ustala się ochronę konserwatorską dla:
a) obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 

zabytków, oznaczonych na rysunku planu stano-
wiących zespóE ko[cioEa parafialnego p.w. [w. Sta-
nisEawa Biskupa z 1 poEowy XVI ｠ XIX w., w skEad 
którego wchodzi:

- ko[cióE, nr rejestru 2396/A z 1932 r.,
- drewniana dzwonnica cmentarna, nr rejestru 

1098/A z 1970 r.,
- kaplica grobowa EngestrQmów, nr rejestru 

1174/A z 1970 r.,
b) obiektów zabytkowych wpisanych do woje-

wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, oznaczo-
nych na rysunku planu:

- Plebania, przy ul. Bukowskiej, murowana, XIX/
XX w.,

- Figura Matki Boskiej z 4 ćw. XIX w.,
- domy przy ul. Jankowickiej nr 10, 14 i 17,
- dom przy ul. Bukowskiej nr 11,
- dawna szkoEa, obecnie dom rekolekcyjny przy ul. 

Bukowskiej,
- dom przy ul. Kalwowskiej nr 4,
c) stanowisk archeologicznych;
2) dla obiektów zabytkowych wpisanych do reje-

stru zabytków i ich otoczenia ustala się:
a) zakaz rozbudowy i nadbudowy,
b) zakaz zmiany spadku poEaci dachowych,
c) zakaz stosowania zewnętrznego ocieplenia z 

pEyt styropianowych, weEny mineralnej i materiaEów 
podobnych,

d) zakaz wprowadzania wspóEczesnych drzwi i 
okien, w tym wykonanych z PCV,

e) zakaz stosowania blachy dachówkopodobnej 

jako pokrycia dachowego,
f) zastosowanie tradycyjnych materiaEów budow-

lanych przy pracach remontowych, z dopuszcze-
niem stosowania innych materiaEów wEa[ciwych dla 
obiektów zabytkowych,

g) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, stano-
wiących dominanty architektoniczne i wysoko[cio-
we,

h) nakaz uzgodnienia prac remontowych, restau-
ratorskich, konserwatorskich i innych prac budow-
lanych związanych z obiektem budowlanym lub jego 
otoczeniem i uzyskania pozwolenia na prowadzenie 
robót od wEa[ciwego miejscowo konserwatora za-
bytków, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) dla obiektów zabytkowych wpisanych do woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, wymienio-
nych w pkt 1 lit b), oraz ich otoczenia ustala się:

a) zachowanie historycznego ukEadu zabudowy w 
tym: proporcji, gabarytów i wysoko[ci zabudowy,

b) zachowanie obiektów zabytkowych, w tym ich 
konserwację, rewaloryzację i rekonstrukcję, przy 
czym nakazuje się wykonywanie remontów konser-
watorskich z zachowaniem lub odtworzeniem pier-
wotnego pokrycia dachów, detali architektonicz-
nych, stolarki i tynków,

c) zakaz stosowania zewnętrznego ocieplenia z 
pEyt styropianowych, weEny mineralnej i materiaEów 
podobnych na budynkach z elewacją ceglaną lub z 
dekoracją architektoniczną,

d) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiek-
tów zabytkowych,

e) zakaz stosowania blachy dachówkopodobnej 
jako pokrycia dachowego,

f) nakaz uzgodnienia prac remontowych, restaura-
torskich, konserwatorskich i innych prac budowla-
nych związanych z obiektem budowlanym lub jego 
otoczeniem przez wEa[ciwego miejscowo konser-
watora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się rozbiórkę budynków, o których 
mowa w pkt. 3, po ich wykre[leniu z wojewódzkiej 
lub gminnej ewidencji zabytków;

5) w granicach wyznaczonej na rysunku planu 
strefy ochrony archeologicznej, obejmującej zwar-
tą czę[ć wsi, ustala się nakaz prowadzenia badaG 
archeologicznych podczas prowadzenia prac ziem-
nych w obrębie wykopu budowlanego, przy czym 
zakres badaG archeologicznych nalery uzgadniać z 
wEa[ciwym miejscowo konserwatorem zabytków 
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) dopuszczenie lokalizacji, z zastrzereniem pozo-
staEych ustaleG planu:

a) obiektów maEej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) szyldów,
d) reklamy na terenach oznaczonych symbolami 

RM, MN/U, U i U/US:
2) zakaz lokalizacji reklamy na terenach nie wy-
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mienionych w pkt 1 lit d).

§9. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym pa-
rametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem litero-
wym MN ustala się: 

1) lokalizację jednego budynku mieszkalnego wol-
no stojącego na kardej dziaEce budowlanej, przy 
czym dopuszcza się:

a) na terenie 7MN na dziaEkach nr 61/3 i 61/4 lo-
kalizację budynków w zabudowie blipniaczej,

b) zachowanie istniejącej zabudowy blipniaczej i 
usEugowej;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego wolno stojącego budynku gospodar-

czo-gararowego na kardej dziaEce budowlanej,
b) urządzeG budowlanych,
c) usEug nieuciąrliwych jako wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali urytkowych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

d) kondygnacji podziemnych,
e) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

na elewacjach budynków,
f) wolno stojącej lub nasEupowej stacji transfor-

matorowej,
g) wyEącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o 

nieznacznym oddziaEywaniu;
3) dachy strome w odcieniach czerwieni, brązu 

albo szaro[ci, kryte dachówką, przy czym dopusz-
cza się:

a) pokrycie dachu blachą miedzianą, tytanowo-
cynkową albo materiaEem dachówkopodobnym,

b) dachy pEaskie dla budynków gospodarczo-ga-
rarowych,

c) w zabudowie istniejącej z dachami pEaskimi za-
stosowanie dachów pEaskich w ramach przebudowy 
i rozbudowy;

4) poziom parteru nowych budynków nie wyrszy 
nir 0,5 m nad poziomem terenu;

5) wysoko[ć zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych ｠ do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych oraz:
- dla dachów stromych - nie więcej nir 4,5 m od 

poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu i nie 
więcej nir 10,0 m do kalenicy,

- dla dachów pEaskich - nie więcej nir 7,0 m od 
poziomu terenu do okapu lub gzymsu,

b) budynków gospodarczo-gararowych ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna oraz nie więcej nir 3,0 m 
od poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu 
i nie więcej nir 5,0 m do kalenicy;

6) dla istniejących budynków dopuszczenie prze-
budowy i rozbudowy, przy czym dla rozbudowy na-
kazuje się zachowanie ustaleG niniejszego planu;

7) szeroko[ć elewacji frontowej nie większą nir 
22,0 m, przy czym na terenach 1MN, 2MN i 3MN 
dopuszcza się nie większą nir 28,0 m;

8) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej nie 
większą nir:

a) 20%, jednak nie więcej nir 500,0 m2 na tere-
nach 1MN, 2MN i 3MN,

b) 30%, jednak nie więcej nir 300,0 m2 na tere-
nach od 4MN do 39MN;

9) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego nie większą nir 50,0 m2,

10) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 
mniejszą nir:

a) 70% dziaEki budowlanej na terenach 1MN, 2MN 
i 3MN,

b) 60% dziaEki budowlanej na terenach od 4MN 
do 39MN;

11) z zastrzereniem pkt 12 powierzchnię dziaEki 
budowlanej nie mniejszą nir:

a) 2500,0 m2 dla zabudowy na terenach 1MN, 
2MN i 3MN,

b) 700,0 m2 na terenach o symbolach od 4MN do 
39MN, z zastrzereniem lit. c,

c) 450,0 m2 dla dziaEek budowlanych wydzielo-
nych z dziaEki nr 198/20 na terenie 25MN;

12) dopuszcza się zabudowę dziaEek budowla-
nych, istniejących w dniu wej[cia w rycie niniejsze-
go planu, o powierzchni mniejszej nir okre[lona w 
pkt 11,

13) szeroko[ć frontu nowo wydzielonej dziaEki bu-
dowlanej nie mniejszą nir:

a) 30,0 m na terenach od 1MN, 2MN i 3MN,
b) 18,0 m na terenach od 4MN do 39MN.

§10. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów zabudowy usEugowej, 
oznaczonych symbolem literowym U ustala się: 

1) dla terenu 1U usEugi nieuciąrliwe, w tym w 
szczególno[ci: handlu, kultury, zdrowia i opieki spo-
Eecznej, o[wiaty i biurowo-administracyjne, budynki 
zakwaterowania turystycznego, usEugi związane z 
turystyką i rekreacją oraz usEugi inne;

2) dla terenu 2U ｠ usEugi nieuciąrliwe kultu religij-
nego, w tym: obiekty sakralne, ko[cielne i zamiesz-
kania zbiorowego, z dopuszczeniem usEug kultury, 
o[wiaty oraz zdrowia i opieki spoEecznej;

3) dla terenu 3U ｠ usEugi nieuciąrliwe o[wiaty - 
szkoEa;

4) dla terenu 4U ｠ usEugi nieuciąrliwe kultu religij-
nego, w tym: obiekty sakralne, ko[cielne;

5) dla terenu 5U ｠ usEugi nieuciąrliwe, w tym w 
szczególno[ci: usEugi kultury, o[wiaty oraz usEugi 
związane z turystyką, rekreacją i inne;

6) dla terenu 6U ｠ usEugi nieuciąrliwe, w tym w 
szczególno[ci: handlu, gastronomii, kultury, zdro-
wia, o[wiaty, biurowo-administracyjne, hotele i bu-
dynki zakwaterowania turystycznego, usEugi zwią-
zane z turystyką i rekreacją oraz usEugi inne;

7) dopuszczenie lokalizacji:
a) na terenach 1U, 2U i 6U mieszkania sEurbo-

wego, z uwzględnieniem ograniczeG wynikających z 
ustalonej strefy sanitarnej od cmentarza,

b) urządzeG budowlanych,
c) kondygnacji podziemnych,
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d) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 
na elewacjach budynków,

e) z wyEączeniem terenu 4U, reklam na elewa-
cjach budynków, przy czym ich Eączna powierzch-
nia nie more przekraczać 10 % powierzchni danej 
elewacji budynku,

f) z wyEączeniem terenu 4U, reklam wolno stoją-
cych o powierzchni nie większej nir 4,0 m2 i wyso-
ko[ci do 3,0m, zlokalizowanych wzdEur ogrodzeG,

g) na terenie 1U i 2U wolno stojącej lub nasEupo-
wej stacji transformatorowej;

8) zakaz lokalizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 

powyrej 2000,0 m2,
b) szpitali na terenach 1U, 2U i 6U;
9) dachy strome kryte dachówką lub materiaEem 

dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu 
albo szaro[ci, z zastrzereniem pkt 10 oraz z wy-
Eączeniem budynków i obiektów objętych ochroną 
konserwatorską;

10) na terenie 3U dachy pEaskie;
11) poziom parteru nowych budynków nie wyrszy 

nir 0,5 m nad poziomem terenu;
12) wysoko[ć budynków:
a) na terenach 1U, 2U, 3U, 5U i 6U ｠ do dwóch 

kondygnacji nadziemnych i nie więcej nir 10,0 m,
b) na terenie 4U ｠ zachowanie dotychczasowej 

wysoko[ci budynków i obiektów budowlanych,
13) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej 

nie większą nir:
a) 20% - na terenie 3U,
b) 25% - na terenie 5U,
c) 30% - na terenach 1U, 2U, 4U i 6U;
14) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 

mniejszą nir:
a) 35% powierzchni dziaEki budowlanej na tere-

nach 4U i 6U,
b) 50% powierzchni dziaEki budowlanej - na tere-

nach 1U, 2U, 3U i 5U;
15) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 

nir:
a) 600,0 m2 - na terenie 6U,
b) 1400,0 m2 ｠ na terenach 1U, 4U i 5U,
c) 3000,0 m2 ｠ na terenie 2U,
d) 15000,0 m2 ｠ na terenie 3U.

§11. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i usEugowej, oznaczonego sym-
bolem MN/U ustala się: 

1) lokalizację jednego budynku mieszkalnego albo 
mieszkalno-usEugowego wolno stojącego na kardej 
dziaEce budowlanej, przy czym funkcje usEugowe 
zlokalizowane wyEącznie w parterach budynków;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) jednego wolno stojącego budynku gospodar-

czo-gararowego na kardej dziaEce budowlanej,
b) urządzeG budowlanych,
c) kondygnacji podziemnych,

d) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 
na elewacjach budynków,

e) reklam na elewacjach budynków, przy czym ich 
Eączna powierzchnia nie more przekraczać 10% po-
wierzchni danej elewacji budynku,

f) jednej reklamy wolno stojącej na dziaEce budow-
lanej o powierzchni nie większej nir 4,0 m2 i wyso-
ko[ci do 3,0 m, zlokalizowanej wzdEur ogrodzenia,

g) wolno stojącej lub nasEupowej stacji transfor-
matorowej,

h) wyEącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o 
nieznacznym oddziaEywaniu;

3) dachy strome w odcieniach czerwieni, brązu i 
szaro[ci, kryte dachówką, przy czym dopuszcza się:

a) pokrycie dachu blachą miedzianą, tytanowo-
cynkową albo materiaEem dachówkopodobnym,

b) dachy pEaskie dla budynków gospodarczo-ga-
rarowych;

4) poziom parteru nowych budynków nie wyrszy 
nir 0,5 m nad poziomem terenu;

5) wysoko[ć zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych ｠ do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych oraz nie więcej nir 4,5 m od 
poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu i 
10,0 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczo-gararowych ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna oraz nie więcej nir 3,0 m 
od poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu 
i 5,0 m do kalenicy,

6) szeroko[ć elewacji frontowej nie większą nir 
22,0 m;

7) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej nie 
większą nir 30%, jednak nie więcej nir 350 m2;

8) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-
gararowego nie większą nir 50,0 m2,

9) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 
mniejszą nir 40% dziaEki budowlanej;

10) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 1000,0 m2;

11) szeroko[ć frontu nowo wydzielonej dziaEki bu-
dowlanej nie mniejszą nir 20,0 m.

§12. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych, oznaczonych symbolami 3RM, 4RM, 12RM, 
13RM, 14RM, 15RM, 16RM i 20RM ustala się: 

1) lokalizację zabudowy zagrodowej w zwartej 
strukturze wsi, w tym jednego budynku mieszkal-
nego wolno stojącego na kardej dziaEce budowla-
nej oraz budynków gospodarczych, zagrodowych i 
gospodarczo-gararowych, przy czym dopuszcza się 
lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego oraz jednego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy do 50 m2 nie związanych z 
dziaEalno[cią rolniczą;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) usEug nieuciąrliwych jako wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali urytkowych, zgodnie z prze-
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pisami odrębnymi,
b) usEug agroturystycznych,
c) urządzeG budowlanych,
d) kondygnacji podziemnych,
e) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

na elewacjach budynków,
f) reklam wolno stojących o powierzchni nie więk-

szej nir 4,0 m2 i wysoko[ci do 3,0 m, zlokalizowa-
nych wzdEur ogrodzeG,

g) wolno stojącej lub nasEupowej stacji transfor-
matorowej;

3) z wyEączeniem budynków objętych ochroną 
konserwatorską dachy strome kryte dachówką lub 
materiaEem dachówkopodobnym w odcieniach czer-
wieni, brązu albo szaro[ci, przy czym w zabudowie 
istniejącej z dachami pEaskimi dopuszcza się zasto-
sowanie dachów pEaskich w ramach przebudowy i 
rozbudowy;

4) poziom parteru nowych budynków mieszkal-
nych nie wyrszy nir 0,8 m nad poziomem terenu;

5) wysoko[ć zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych ｠ do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych, przy czym:
- dla dachów stromych nie więcej nir 4,5 m od 

poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu i nie 
więcej nir 10,0 m do kalenicy,

- dla dachów pEaskich nie więcej nir 7,0 m od po-
ziomu terenu do attyki lub gzymsu,

b) budynków gospodarczo-gararowych ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna oraz nie więcej nir 3,0 m 
od poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu 
i nie więcej nir 5,0 m do kalenicy,

c) budynków gospodarczych i zagrodowych ｠ do 
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej nir 
6,0 m od poziomu terenu do gEównego okapu lub 
gzymsu i nie więcej nir 10,0 m do kalenicy;

6) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej ｠ 
do 40%, przy czym budynek mieszkalny nie more 
przekraczać 300,0 m2 powierzchni zabudowy;

7) powierzchnię terenu biologicznie czynną na 
dziaEce budowlanej ｠ nie mniejszą nir ｠ 40 % dziaE-
ki budowlanej,

8) powierzchnię dziaEki budowlanej ｠ nie mniejszą 
nir 700,0 m2, przy czym dopuszcza się zabudowę 
dziaEek budowlanych o powierzchni mniejszej nir 
700,0 m2, istniejących w dniu wej[cia w rycie ni-
niejszego planu;

9) szeroko[ć frontu nowo wydzielonej dziaEki bu-
dowlanej ｠ nie mniejszą nir 22 m.

§13. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenów zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 
5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 17RM, 
18RM, 19RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM i 25RM 
ustala się: 

1) lokalizację:
a) zabudowy w siedlisku rolniczym o powierzchni 

nie mniejszej nir 1,0 ha, przy czym dopuszcza się 
lokalizację zabudowy na istniejących w dniu wej-
[cia w rycie planu dziaEkach gruntu lub nieruchomo-
[ciach rolnych o powierzchni nie mniejszej nir 0,6 
ha oraz na dziaEkach nr : 268/1 i 232,

b) z zastrzereniem lit. c), jednego budynku miesz-
kalnego wolno stojącego na kardej dziaEce budowla-
nej oraz budynków gospodarczych, inwentarskich, 
zagrodowych i gospodarczo-gararowych,

c) nie więcej nir dwóch budynków mieszkalnych 
wolno stojących na dziaEce budowlanej nr 243 na 
terenie 9RM;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) usEug nieuciąrliwych jako wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali urytkowych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

b) usEug agroturystycznych,
c) urządzeG budowlanych,
d) nowych dróg wewnętrznych o szeroko[ci nie 

mniejszej nir 5,0 m, stanowiących dojazd do grun-
tów rolnych, terenów zabudowy lub siedlisk rolni-
czych,

e) kondygnacji podziemnych,
f) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

na elewacjach budynków,
g) reklam wolno stojących o powierzchni nie więk-

szej nir 4,0 m2 i wysoko[ci do 3,0 m, zlokalizowa-
nych wzdEur ogrodzeG,

h) wolno stojącej lub nasEupowej stacji transfor-
matorowej,

i) przepompowni [cieków;
3) dachy strome kryte dachówką lub materiaEem 

dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu 
i szaro[ci, przy czym w zabudowie istniejącej z da-
chami pEaskimi dopuszczenie zastosowania dachów 
pEaskich w ramach przebudowy i rozbudowy;

4) poziom parteru nowych budynków mieszkal-
nych nie wyrszy nir 0,8 m nad poziomem terenu;

5) wysoko[ć zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych ｠ do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych, przy czym:
- dla dachów stromych nie więcej nir 4,5 m od 

poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu i nie 
więcej nir 10,0 m do kalenicy,

- dla dachów pEaskich nie więcej nir 7,0 m od po-
ziomu terenu do attyki lub gzymsu,

b) budynków gospodarczo-gararowych ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna oraz nie więcej nir 3,5 m 
od poziomu terenu do gEównego okapu lub gzymsu 
i nie więcej nir 5 m do kalenicy,

c) budynków gospodarczych, inwentarskich i za-
grodowych ｠ do dwóch kondygnacji nadziemnych 
oraz nie więcej nir 6,0 m od poziomu terenu do 
gEównego okapu lub gzymsu i nie więcej nir 10,0 
m do kalenicy;

6) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej: ｠ 
do 10%, przy czym budynek mieszkalny nie more 
przekraczać 300,0 m2 powierzchni zabudowy,

7) powierzchnię terenu biologicznie czynną na 
dziaEce budowlanej ｠ nie mniejszą nir ｠ 80% dziaEki 
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budowlanej,
8) powierzchnię nowo wydzielonej dziaEki bu-

dowlanej ｠ nie mniejszą nir 1,0 ha, przy czym po-
wierzchnię nalery liczyć Eącznie z terenami oznaczo-
nymi symbolami R, R/RL i RL;

9) szeroko[ć frontu nowo wydzielonej dziaEki bu-
dowlanej ｠ nie mniejszą nir 40,0 m.

§14. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów rolniczych, oznaczo-
nych symbolem literowym R ustala się: 

1) sposób zagospodarowania i urytkowania tere-
nów zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie istniejących dróg polnych, z do-
puszczeniem ich przebudowy i lokalizacji nowych 
dróg polnych;

3) zachowanie istniejących rowów melioracyjnych 
i oczek wodnych;

4) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy rowów 
melioracyjnych;

5) zakaz lokalizacji budynków;
6) zachowanie istniejących i lokalizację nowych 

zadrzewieG [ródpolnych, o charakterze krajobrazo-
wym i wiatrochronnym, w tym w miejscach wska-
zanych na rysunku planu, przy czym ustala się sze-
roko[ć pasów zadrzewieG [ródpolnych nie mniejszą 
nir 10,0 m.

§15. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów rolniczych z dopusz-
czeniem zalesienia, oznaczonych symbolem litero-
wym R/RL ustala się: 

1) zachowanie urytkowania rolniczego gruntów 
albo zalesienie;

2) sposób zagospodarowania i urytkowania tere-
nów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie istniejących dróg polnych, z do-
puszczeniem ich przebudowy i lokalizacji nowych 
dróg polnych i le[nych oraz turystycznych ciągów 
pieszo-rowerowych;

4) zachowanie istniejących rowów melioracyjnych 
i oczek wodnych,

5) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy rowów 
melioracyjnych;

6) zakaz lokalizacji budynków;
7) dla rolniczego urytkowania gruntów zacho-

wanie istniejących i lokalizację nowych zadrzewieG 
[ródpolnych, o charakterze krajobrazowym i wia-
trochronnym, w szczególno[ci wzdEur istniejących 
dróg polnych i rowów melioracyjnych; przy czym 
ustala się szeroko[ć pasów zadrzewieG [ródpolnych 
nie mniejszą nir 10,0 m;

8) przy zalesieniu terenu zachowanie odlegEo[ci 
lasu od istniejącej i planowanej zabudowy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

§16. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów zalesieG, oznaczonych 
symbolem RL ustala się: 

1) sposób zagospodarowania i urytkowania tere-
nów zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wy-
Eączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 
Eączno[ci publicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji:
a) dróg le[nych,
b) turystycznych ciągów pieszo-rowerowych.

§17. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu sportu i rekreacji, ozna-
czonego symbolem US ustala się: 

1) lokalizację boisk sportowych, plenerowych 
urządzeG sportowo-rekreacyjnych oraz placów za-
baw;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) ciągów pieszo-rowerowych,
b) wolno stojących lub sEupowych stacji transfor-

matorowych;
3) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 

mniejszą nir 70% powierzchni dziaEki budowlanej;
4) zakaz lokalizacji budynków.

§18. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów zabudowy usEugowej 
oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolem lite-
rowym U/US ustala się: 

1) usEugi nieuciąrliwe, w tym w szczególno[ci: 
handlu, gastronomii, kultury, zdrowia, hotele i bu-
dynki zakwaterowania turystycznego, usEugi zwią-
zane z turystyką, sportem i rekreacją oraz usEugi 
inne;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) mieszkania sEurbowego,
b) urządzeG budowlanych,
c) kondygnacji podziemnych,
d) stawów lub oczek wodnych,
e) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

na elewacjach budynków,
f) reklam na elewacjach budynków, przy czym ich 

Eączna powierzchnia nie more przekraczać 10 % po-
wierzchni danej elewacji budynku,

g) jednej reklamy wolno stojącej na dziaEce bu-
dowlanej o powierzchni nie większej nir 4,0 m2 i 
wysoko[ci do 3,0 m, zlokalizowanej wzdEur ogro-
dzenia,

h) wolno stojącej lub nasEupowej stacji transfor-
matorowej;

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 2000,0 m2;

4) dachy strome kryte dachówką lub materiaEem 
dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu 
albo szaro[ci;

5) poziom parteru nowych budynków nie wyrszy 
nir 0,8 m nad poziomem terenu;

6) wysoko[ć budynków - do dwóch kondygnacji 
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nadziemnych i nie więcej nir 10,0 m,
7) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej nie 

większą nir 30%;
8) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 

mniejszą nir 50% powierzchni dziaEki budowlanej;
9) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki budow-

lanej nie mniejszą nir 3000,0 m2,

§19. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu wód powierzchniowych 
[ródlądowych, oznaczonego symbolem WS ustala 
się: 

1) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeG wodnych;
3) zakaz lokalizacji budynków.

§20. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu cmentarza, oznaczonych 
symbolem ZC ustala się: 

1) zagospodarowanie terenu, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 
mniejszą nir 20%.

§21. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, 
oznaczonych symbolem literowym ZP ustala się: 

1) lokalizację ciągów pieszo-rowerowych;
2) zachowanie istniejących cieków i zbiorników 

wodnych;
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury, plenerowych urządzeG sportowo-rekreacyj-
nych oraz placów zabaw;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 
mniejszą nir 70% powierzchni terenu;

5) zakaz lokalizacji budynków.

§22. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów infrastruktury tech-
nicznej - kanalizacji, oznaczonych symbolem litero-
wym K ustala się: 

1) lokalizację infrastruktury kanalizacyjnej ｠ prze-
pompowni [cieków;

2) wysoko[ć zabudowy nie większą nir 2,5 m;
3) lokalizację zieleni izolacyjnej wzdEur linii rozgra-

niczającej z terenami MN, RM, MN/U i ZP.

§23. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów infrastruktury tech-
nicznej - gazownictwo, oznaczonych symbolem G 
ustala się: 

1) lokalizację infrastruktury gazowniczej dla eks-

ploatacji gazu ziemnego ｠ odwiert czynny Janko-
wice;

2) wysoko[ć obiektów budowlanych nie większą 
nir 15 m.

§24. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy Z 
｠ zbiorczej, oznaczonej symbolem KD-Z ustala się: 

1) lokalizację urządzeG infrastruktury drogowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji budynków i miejsc postojo-
wych;

3) dopuszczenie lokalizacji:
a) [cierki rowerowej, w tym [cierki rowerowej z 

których mogą korzystać piesi;
b) przystanków autobusowych w formie zatok 

oraz obiektów i urządzeG związanych z obsEugą ru-
chu pasarerów.

§25. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy L 
｠ lokalnej, oznaczonego symbolem KD-L ustala się: 

1) lokalizację urządzeG infrastruktury drogowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji budynków;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) [cierki rowerowej, w tym [cierki rowerowej z 

której mogą korzystać piesi;
b) miejsc postojowych pod warunkiem zapewnie-

nia przej[cia i przejazdu.

§26. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy 
D ｠ dojazdowej, oznaczonych symbolem literowym 
KD-D ustala się: 

1) lokalizację urządzeG infrastruktury drogowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji budynków;
3) dopuszczenie:
a) wydzielenia dla ruchu koEowego i pieszego 

wspólnej nawierzchni,
b) lokalizacji miejsc postojowych pod warunkiem 

zapewnienia przej[cia i przejazdu.

§27. W zakresie ustaleG szczegóEowych, w tym 
parametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych, 
oznaczonych symbolem literowym KDW ustala się: 

1) zakaz lokalizacji budynków;
2) dopuszczenie wydzielenia dla ruchu koEowego i 

pieszego wspólnej nawierzchni;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) [cierki rowerowej, w tym [cierki rowerowej z 

której mogą korzystać piesi,
b) miejsc postojowych.

§28. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
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wania terenów lub obiektów, ustalonych i podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych ustala się: 

1) granicę terenu i obszaru górniczego zgodnie z 
rysunkiem planu;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
zgodnie z §30 pkt 7.

§29. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie wskazuje 
się terenów do objęcia scaleniem i podziaEem, zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

§30. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się: 

1) zachowanie ciągEo[ci istniejącego systemu me-
lioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy sieci 
poza obszar lokalizacji budynku, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

2) na terenach 18MN, 21MN, 22MN, 1U/US i 2U/
US w granicach oznaczonego na rysunku planu ob-
szaru do uzdatnienia warunków gruntowo-wodnych 
przeprowadzenie badaG geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz dopusz-
czenie robót związanych z uzdatnieniem gruntu;

3) w granicach, oznaczonej na rysunku planu, 
strefy sanitarnej od cmentarza o szeroko[ci 50,0 m 
zakaz lokalizacji:

a) budynków usEugowych związanych z produk-
cją, przechowywaniem artykuEów rywno[ci oraz 
zakEadów rywienia zbiorowego,

b) nowych budynków mieszkalnych, z dopusz-
czeniem remontów, przebudowy i zmiany sposobu 
urytkowania istniejących budynków;

4) w granicach, oznaczonej na rysunku planu, 
strefy sanitarnej od cmentarza o szeroko[ci 150,0 
m zakaz lokalizacji ujęć wody;

5) z zastrzereniem pozostaEych ustaleG planu 
ograniczenie wysoko[ci obiektów budowlanych do 
40,0 m n. p. t. oraz zakaz lokalizacji obiektów zakEó-
cających Eączno[ć teleradiową;

6) do czasu skablowania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych zachowanie oznaczonych na 
rysunku planu stref ochronnych dla linii 15kV o sze-
roko[ci 7,5 m oraz linii 0,4kV o szeroko[ci 3,5 m od 
osi przewodu na kardą stronę; w strefach obowią-
zuje zakaz lokalizacji:

a) budynków,
b) zadrzewieG pod liniami;
7) zachowanie oznaczonych na rysunku planu 

stref ochronnych:
a) dla istniejącego odwiertu czynnego ｧJankowice 

2ｦ na terenie G; w strefie o promieniu 50,0 m zaka-
zuje się lokalizacji obiektów budowlanych, skEadów, 
magazynów i zadrzewieG, przy czym z chwilą likwi-
dacji odwiertu ogranicza się promieG strefy ochron-
nej do 5,0 m,

b) dla zlikwidowanych odwiertów: Jankowice 4, 
poEoronego na terenie 3MN oraz Jankowice 3k, po-
Eoronego na terenie 4R; w strefie o promieniu 5,0 
m zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, 
skEadów, magazynów i zadrzewieG,

c) dla gazociągu ekspedycyjnego w/c DN133 re-
lacji OG MEodasko ｠ OG Ceradz oraz dla gazociągu 
w/c Ø57 od odwiertu Jankowice 2 o szeroko[ciach 
liczonych od osi przewodu na kardą stronę:

- 25,0 m, w których obowiązuje zakaz lokalizacji 
zwartych zespoEów zabudowy na obszarach miej-
skich i wiejskich,

- 20,0 m, w których obowiązuje zakaz lokalizacji 
wolno stojących budynków mieszkalnych i zabudo-
wy zagrodowej,

- 15,0 m, w których obowiązuje zakaz lokalizacji 
wolno stojących budynków niemieszkalnych i go-
spodarczych, skEadów, magazynów i zadrzewieG,

d) dla nieczynnych gazociągów Ø57 i metanolo-
ciągów Ø33,7 od odwiertów Jankowice 3k oraz 
Jankowice 4 o szeroko[ci 3,0 m liczonej od osi ga-
zociągu na kardą stronę, przy czym strefy ochronne 
obowiązują do czasu likwidacji gazociągu;

8) z chwilą zakoGczenia eksploatacji dopuszcza 
się ograniczenie strefy ochronnej dla gazociągów o 
których mowa w pkt 7 lit c) do szeroko[ci 3,0 m 
licząc od osi gazociągu na kardą stronę, przy czym 
strefy ochronne obowiązują do czasu likwidacji ga-
zociągu;

9) w granicach wyznaczonych na rysunku planu 
stref ochronnych, o których mowa w pkt 7 lit a, b 
i c zakaz podejmowania dziaEaG mogących zagrozić 
trwaEo[ci gazociągu podczas jego eksploatacji.

§31. W zakresie zasad rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji ustala się: 

1) następującą klasyfikację dróg publicznych:
a) KD-Z ｠ droga klasy zbiorczej
b) KD-L ｠ drogi klasy lokalnej,
c) KD-D ｠ drogi klasy dojazdowej,
2) szeroko[ć dróg publicznych i dróg wewnętrz-

nych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysun-
kiem planu:

a) KD-Z - w istniejącym pasie drogowym,
b) KD-L ｠ od 8,0 do 13,0 m,
c) 1KD-D ｠ od 10,0 m do 15,1 m w miejscu loka-

lizacji placu przed ko[cioEem na terenie 4U,,
d) 2KD-D ｠ 15,0 m,
e) 3KD-D ｠ od 6,8 do 7,2 m,
f) 1KDW, 2KDW, 5KDW, 6KDW, 10KDW, 

12KDW, 16KDW, 18KDW, 21KDW, 28KDW i 
31KDW ｠ 10,0 m,

g) 3KDW ｠ 10 m, zakoGczony placem do zawra-
cania pojazdów o szeroko[ci 14,8 m,

h) 4KDW ｠ od 3,7 do 4,2 m,
i) 7KDW ｠ od 3,9 do 10 m,
j) 8KDW ｠ 4,5 m,
k) 9KDW ｠ 3,9 m,
l) 11KDW, 13KDW i 20KDW ｠ 8,0 m,
m) 14KDW ｠ od 8,2 do 10,0 m,
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n) 15KDW ｠ 8,2 m,
r) 17KDW ｠ od 10,5 do 15,1 m,
s) 19KDW ｠ 7,8 m,
t) 22KDW ｠ od 10,0 do 15,0 m,
u) 23KDW i 24KDW ｠ 10 m, zakoGczone placem 

do zawracania pojazdów o szeroko[ci 15,0 m,
v) 25KDW ｠ 8,0 m, zakoGczony placem do zawra-

cania pojazdów o szeroko[ci 12,3 m,
w) 26KDW ｠ od 8,0 do 10,0 m,
x) 27KDW - od 9,0 do 10,0 m, z poszerzeniem w 

miejscu lokalizacji placu przy skrzyrowaniu z droga-
mi 26KDW i 29KDW,

y) 29KDW - od 8,0 do 12,0 m,
z) 30KDW ｠ od 3,0-3,3 m,
aa) 32KDW ｠ 8,0 m,
bb) 33KDW - od 7,9 do 10,0 m,
cc) 34KDW ｠ od 8,0 do 12,0 m;
3) obsEugę komunikacyjną terenów z przylegEych 

dróg publicznych i dróg wewnętrznych;
4) obsEugę komunikacyjną dziaEek narornych z 

dróg nirszej kategorii lub z dróg wewnętrznych;
5) z zastrzereniem lit. g) i h) lokalizację miejsc po-

stojowych w granicach dziaEki budowlanej w ilo[ci 
nie mniejszej nir:

a) dla terenów oznaczonych symbolami literowy-
mi: MN, MN/U i RM ｠ 2 miejsca postojowe na karde 
mieszkanie,

b) dla obiektów usEugowych oraz sportu i rekre-
acji, z wyjątkiem o[wiaty ｠ 3 miejsca postojowe na 
100,0 m2 powierzchni urytkowej,

c) dla usEug o[wiaty ｠ 2 miejsca postojowe na 
100,0 m2 powierzchni urytkowej,

d) dla obiektów gastronomicznych - 4 miejsca po-
stojowe na 10 stanowisk konsumpcyjnych,

e) dla obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym 
hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego - 
4 miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych,

f) lokalizację miejsc przeEadunku i postoju w grani-
cach wEasnej dziaEki dla obsEugi obiektów i terenów 
samochodami cięrarowymi i rolniczymi w ilo[ci wy-
nikającej z potrzeb planowanej funkcji,

g) sumaryczną ilo[ć miejsc postojowych dla obiek-
tów wielofunkcyjnych,

h) dla istniejących budynków dopuszcza się ogra-
niczenie ww. ilo[ci miejsc postojowych o nie więcej 
nir 40% oraz lokalizację miejsc postojowych w dro-
gach publicznych i wewnętrznych w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi.

§32. W zakresie zasad rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

2) dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

3) zachowanie odlegEo[ci między przewodami i 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi 
obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami od-

rębnymi i normami branrowymi;
4) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospo-

darczych z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem 
korzystania z istniejących w chwili uchwalenia pla-
nu indywidualnych ujęć wody;

5) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-

nych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) wyEącznie na terenach 5RM, 8RM, 23RM i 

25RM dopuszczenie odprowadzenia [cieków byto-
wych do szczelnych, bezodpEywowych zbiorników 
na nieczysto[ci, z których [cieki będą regularnie 
wyworone przez koncesjonowane firmy do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne lub do przydomo-
wych oczyszczalni [cieków,

c) rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
d) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 

[cieków, z zastrzereniem lit. b,
e) na terenach RM dopuszczenie lokalizacji prze-

pompowni [cieków na wydzielonych dziaEkach o 
powierzchni nie mniejszej nir 70,0 m2;

6) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do zbiorczej kanalizacji deszczowej, przy czym do-
puszcza się zagospodarowanie wód opadowych i 
roztopowych, które nie są zanieczyszczone, na wEa-
snej dziaEce bez naruszenia interesu osób trzecich,

b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych do istniejących cieków wodnych i ro-
wów otwartych,

c) lokalizację urządzeG podczyszczających [cieki 
w postaci wód opadowych i roztopowych z zanie-
czyszczonych powierzchni szczelnych, przed wpro-
wadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

7) w zakresie sieci elektroenergetycznej:
a) w obszarach zabudowy budowę linii elektro-

energetycznych wyEącznie jako kablowych,
b) docelową przebudowę linii napowietrznych ko-

lidujących z planowaną zabudową na linie kablowe 
oraz dopuszczenie przebudowy pozostaEych linii na-
powietrznych na linie kablowe,

c) dopuszczenie zachowania stacji transformato-
rowych sEupowych,

d) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transfor-
matorowych maEogabarytowych wolno stojących,

e) w przypadku zmiany stacji nasEupowej na maEo-
gabarytową lub lokalizacji nowej stacji maEogabary-
towej ｠ dziaEkę budowlaną o powierzchni nie mniej-
szej nir 50,0 m2.

8) w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) budowę linii telekomunikacyjnych wyEącznie 

jako kablowych,
b) przebudowę linii napowietrznych kolidujących z 

planowaną zabudową na linie kablowe,
c) z zastrzereniem pozostaEych ustaleG planu, 

dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej, w tym montowanych na budynkach 
usEugowych, z wyEączeniem budynków objętych 
ochroną konserwatorską, przy czym Eączna wyso-
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ko[ć budynku wraz ze stacją bazową lub stacji wol-
no stojącej nie more być większa nir 25,0 m.

§33. Ustala się zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i urytkowania terenów. 

§34. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%. 

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

§36. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia 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 dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje: 

§1. Rozstrzyga się uwagi wniesione do projektu 
planu wyEoronego po raz pierwszy do publicznego 
wglądu w terminie od 26 kwietnia 2010 r. do 31 
maja 2010r.: 

1) Uwaga wniesiona przez: Elrbietę i MirosEawa 
Sakwa 

Tre[ć uwagi: Wniosek o dopuszczenie, do czasu 
realizacji systemu kanalizacyjnego lokalizacji przy-
domowych oczyszczalni [cieków. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Plan przewiduje rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej i podEączenie zabudowy do 
istniejącej i planowanej sieci. Jedyne przypadki za-
stosowania rozwiązaG indywidualnych dotyczą od-
izolowanych siedlisk, zlokalizowanych w durej odle-
gEo[ci od skupisk zabudowy.

2) Uwaga wniesiona przez: Marię Przybylak 
Tre[ć uwagi: Brak zgody na przebieg drogi przez 

dziaEki nr 163/7 i 162/3. 
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Droga stanowi integralny element 

zaEorenia przestrzennego dla miejscowo[ci Ceradz. 
Jej lokalizacja zostaEa zaplanowana równolegle do 
istniejących gazociągów i znajduje się w obszarze 
strefy kontrolowanej, w której obowiązują istotne 
ograniczenia zagospodarowaniu.

3) Uwaga wniesiona przez: Marię Molską 
Tre[ć uwagi: Wniosek o: 
1. zmianę uEorenia linii energetycznej nad drogę i 

skablowanie; 
2. dla dziaEki 261/2: 
- zmniejszenie strefy 12RM, 
- likwidację drogi 23KDW, 
- ustalenie drogi wewnętrznej dla dziaEki, 
- zmniejszenie strefy MNU. 
Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-

niona. 
Uzasadnienie: Punkt 1 uwagi nie zostaE uwzględ-

niony. Plan przewiduje morliwo[ć skablowania i 
przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej. 
Punkt 2 uwagi zostaE czę[ciowo nieuwzględniony. 
Wprowadzono drogę wewnętrzną, zmniejszono sze-
roko[ć drogi 23 KDW, rozszerzono zapisy dla terenu 

MN/U.

4) Uwaga wniesiona przez: Marię Molską 
Tre[ć uwagi: Pro[ba o wykre[lenie zapisu doty-

czącego obowiązku zachowania budynku przy ul. 
Kalwowskiej 4 wpisanego do gminnej ewidencji za-
bytków. Pro[ba o wykre[lenie budynku z Gminnej 
Ewidencji Zabytków. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona. 

Uzasadnienie: Wprowadzono zapis dopuszczający 
rozbiórkę budynku po wykre[leniu go z gminnej ewi-
dencji zabytków.

§2. Rozstrzyga się uwagi wniesione do projektu 
planu wyEoronego ponownie do publicznego wglądu 
w terminie od 24 wrze[nia 2010 r. do 14 papdzier-
nika 2010r: 

1) Uwaga wniesiona przez: Elrbietę WilczyGską 
Tre[ć uwagi:
1. Dla dziaEki 121/1 (znajdującej się w obrębie 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
18RM) obszar, na którym dopuszcza się realizację 
zabudowy zagrodowej zostaE wyznaczony niezgod-
nie z prawem, w istotny sposób naruszając (ｫ) pra-
wo wEasno[ci. Front dziaEki 121/1 od strony drogi 
publicznej wynosi niespeEna 13,6 metrów (ｫ). Za-
sadny staje się wniosek, aby lokalizacja zabudowy 
zagrodowej w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego zostaEa przesunięta w jej gEąb, a 
więc tam gdzie jej szeroko[ć sięga 50 metrów. 

2. Czę[ć graficzna projetu mpzp w granicach te-
renu oznaczonego symbolami 18RM, 4R oraz 6R/
RL nie okre[la w sposób precyzyjny oraz kompletny 
granic dziaEek lerących w obrębie tego terenu. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona. 

Uzasadnienie: Na rysunku planu zostaE wyzna-
czony teren 25RM w miejscu gdzie dziaEka 121/1 
osiąga szeroko[ć ok. 50 m. Na rysunku zaznaczo-
no równier granicę dziaEki nr 121/1, jednakre są to 
oznaczenia informacyjne, nieposiadające warto[ci 
kartometrycznej.

2) Uwaga wniesiona przez: PrzemysEawa Dąckiego 
Tre[ć uwagi: Umorliwienie wydzielenia dziaEek 

pod budownictwo jednorodzinne w pasie wzdEur 
ulicy na dziaEkach 172 i 266. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Wnioskowane dziaEki znajdują się 

poza obszarem, wskazanym w studium uwarunko-

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LXXXI/832/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo[ci Ceradz Ko[cielny 
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waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tarnowo Podgórne pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej.

3) Uwaga wniesiona przez: Piotra GorzelaGczyka 
Tre[ć uwagi: Zmiana przeznaczenia dziaEek o nr 

ewid.: 281, 282/2, 282/3, 282/4, 283/2, 180, 
181/2, 181/1, 182 z 21RM i 24PM na którąkolwiek 
symbolikę okre[loną wedEug warunków zawartych 

w paragrafie 12. DziaEki nie speEniają w radnym 
stopniu kryteriów tj. niemorliwa jest jakakolwiek za-
budowa z uwagi chociarby na powierzchnię dziaEek 
nieprzekraczającą 4000m2. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Wnioskowane dziaEki znajdują się 

na obszarze wskazanym w studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Tarnowo Podgórne jako tereny rolnicze. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje: 

§1. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, sEurących zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, w zakresie: 

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG sani-
tarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji: 
3) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i o ochronie [rodowiska;

4) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane 
będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

5) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez: 

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych;
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LXXXI/832/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo[ci Ceradz Ko[cielny inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania


