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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, z pópn. zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópn. zmianami) Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Przepmierowo - 
rejon ul. Le[nej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 
2 - dla dziaEek nr 28/12, 29/6, 29/8, 206, 207/3, 
207,4, 207/5, 212/4, po stwierdzeniu zgodno[ci 
przyjętych rozwiązaG z ustaleniami Studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnowo, Podgórne (UchwaEa Nr 
LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 
dnia 29 listopada 2005 r. ze zmianami), zwany da-
lej planem.

2. Plan obejmuje obszar zabudowy mieszkaniowej 
i usEugowej zlokalizowany w Przepmierowie, w re-
jonie ulicy Le[nej, Wysogotowskiej i drodze krajo-
wej nr 92 (dawniej droga krajowa Nr 2), obejmują-
cy dziaEki o numerach geodezyjnych 28/12, 29/6, 
29/8, 206, 207/3, 207,4, 207/5 oraz 212/4, o po-
wierzchni 4,26 ha.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Przepmiero - rejon ul. Le[nej, 
Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 - dla dziaEek 
nr 28/12, 29/6, 29/8, 206, 207/3, 207,4, 207/5, 
212/4, opracowany w skali 1:1000, stanowiący za-
Eącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 

rozumieć linię okre[lającą odlegEo[ć, w jakiej muszą 
się znajdować lica [cian budynków od linii rozgra-
niczającej terenu; przed linią zabudowy mogą być 
sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy, 
wykusze, gzymsy i ganki o wysięgu nie przekracza-

jącym 1,5 m;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 

to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

3) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

4) szyldzie - nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

5) tablicy informacyjnej - nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, informacji tu-
rystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

6) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

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

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-
ry przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2 urządzonych 
jako staEe trawniki lub kwietniki na podEoru zapew-
niającym im naturalną wegetację;

9) powierzchni urytkowej - nalery przez to ro-
zumieć sumę tych czę[ci powierzchni kondygnacji 
netto w budynku, które odpowiadają celom i prze-
znaczeniu budynku;

10) powierzchni zabudowanej - nalery przez to 
rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez 
rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi wszystkich 
budynków na terenie lub dziaEce na powierzchnię 
tego terenu lub dziaEki;

11) powierzchni zieleni - nalery przez to rozumieć 
wymaganą w zagospodarowaniu dziaEki lub tere-
nu, nie mniejszą nir okre[loną w procentach, po-
wierzchnię terenu biologicznie czynną;

12) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć inne przepisy prawa;

13) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

14) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
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czenie podstawowe;
15) usEugach - nalery przez to rozumieć dziaEal-

no[ć mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludno[ci, 
nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych;

16) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi niezaliczone do przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko w 
rozumieniu przepisów szczególnych oraz nie powo-
dujące uciąrliwo[ci, o których mowa w pkt 6;

17) wysoko[ci budynku - nalery przez to rozumieć 
wymiar liczony od poziomu terenu przy najnirej po-
Eoronym wej[ciu do budynku lub jego czę[ci do 
górnej pEaszczyzny stropu bądp najwyrej poEoronej 
krawędzi stropodachu nad najwyrszą kondygnacją 
urytkową, Eącznie z grubo[cią izolacji cieplnej i war-
stwy ją osEaniającej, albo do najwyrej poEoronej gór-
nej powierzchni innego przekrycia.

§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami: 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN i 6MN;

2) tereny zabudowy usEugowej z dopuszczeniem 
jako funkcji uzupeEniającej zabudowy mieszkanio-
wej, oznaczone na rysunku symbolem: U/MN;

3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku symbolami: 1U, 2U;

4) tereny komunikacji, dróg ukEadu wewnętrzne-
go, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-W i 2KD-
W;

5) teren komunikacji, pieszojezdnia ukEadu we-
wnętrznego, oznaczony na rysunku symbolem KD-
X.

§4. W zakresie ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego ustala się:

1) obowiązek sytuowania zabudowy zgodnie z 
wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy oraz 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym okre[lo-
nym w niniejszej uchwale;

2) dopuszczenie przekroczenia obowiązujących 
linii zabudowy przez takie elementy, jak schody ze-
wnętrzne, balkony, tarasy, wykusze, gzymsy i gan-
ki, jednak nie więcej nir o 1,5 m;

3) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej;

4) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej;

5) w zakresie ksztaEtowania komfortu akustyczne-
go w [rodowisku zewnętrznym ustala się:

a) konieczno[ć zapewnienia komfortu akustyczne-
go w [rodowisku zewnętrznym od urządzeG tech-
nicznych i parkingów związanych z projektowaną 
zabudową usEugową, zgodnie z wymaganiami prze-
pisów szczególnych,

b) w projektowanej zabudowie usEugowej, z po-
mieszczeniami wymagającymi komfortu akustycz-
nego, konieczno[ć stosowania zasad akustyki ar-
chitektonicznej i budowlanej,

c) w projektowanej zabudowie mieszkaniowej, 
wymagającej komfortu akustycznego, konieczno[ć 

zachowania dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku,

d) w uzupeEniającej funkcję usEugową, zabudowie 
mieszkaniowej w przypadku lokalizacji obiektów 
budowlanych z pomieszczeniami wymagającymi 
ochrony akustycznej, zapewnienie wEa[ciwego kli-
matu akustycznego poprzez stosowanie przegród 
budowlanych o odpowiedniej izolacyjno[ci aku-
stycznej;

6) ustala się obowiązek stosowania ogrodzeG na 
terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i U/
MN wyEącznie arurowych, z wyEączeniem ogrodzeG 
z elementów prefabrykowanych bez podmurówki, 
uzupeEnionych pnączami lub rywopEotem;

7) dopuszcza się umieszczanie na terenach: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i U/MN szyldów i 
tablic informacyjnych o maksymalnej Eącznej po-
wierzchni nieprzekraczającej 2 m2 na jednej nieru-
chomo[ci wyEącznie na elewacji budynku na wy-
soko[ci kondygnacji parteru oraz na ogrodzeniach, 
pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu 
pieszych;

8) dopuszcza się umieszczanie na terenie: 1U, 2U 
reklam, szyldów i tablic informacyjnych o maksy-
malnej Eącznej powierzchni nieprzekraczającej 30 
m2 na jednej nieruchomo[ci na elewacji budynku, 
jako wolnostojące oraz na ogrodzeniach.

§5. W zakresie ochrony [rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, wy-
magających sporządzenia raportu o oddziaEywa-
niu przedsięwzięcia na [rodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych oraz mogących powodować 
uciąrliwo[ci dla [rodowiska, z wyjątkiem dopusz-
czonych planem;

2) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych po-
wstaEych podczas prac budowlanych w obrębie te-
renu, bądp usuwanie w oparciu o przepisy odrębne;

3) obowiązek gromadzenia, segregacji i zago-
spodarowania odpadów komunalnych na zasadach 
okre[lonych w przepisach odrębnych;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w pródEach wytwarzania ener-
gii w celach grzewczych i technologicznych nale-
ry stosować paliwa charakteryzujące się niskimi 
wskapnikami emisyjnymi, takie jak: paliwa pEynne, 
gazowe i staEe, np. biomasa, drewno, oraz alterna-
tywne pródEa energii.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
prace ziemne związane z zagospodarowaniem i za-
budowaniem terenu wymagają uzgadniania w wEa-
[ciwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
dla okre[lenia konieczno[ci ewentualnych prac ar-
cheologicznych.

§7. Nie okre[la się wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych ze 
względu na niewystępowanie ich na obszarze planu.  
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§8. W planie nie okre[la się terenów wymagają-
cych wszczęcia procedury scalania i podziaEu nieru-
chomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

§9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia, w ich uryt-
kowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych 
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1KD-W, 2KD-W i KD-X z zastrzereniem §10, 
pkt 5;

2) ustala się obowiązek uwzględnienia przebiegu 
tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej na 
terenach 1KD-W i 3MN.

§10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ukEadu wewnętrz-
nego ustala się:

1) zapewnienie ciągEo[ci powiązaG z istniejącym 
ukEadem podstawowym w oparciu o przepisy od-
rębne;

2) szeroko[ć dróg wewnętrznych 1KD-W, 2KD-
W, i KD-X - w liniach rozgraniczających od 4,5 do 
10 m zgodnie z rysunkiem;

3) dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych 
na rysunku symbolami 1KD-W i 2KD- W, sytuowa-
nie drogi o przekroju jednojezdniowym z dwoma pa-
sami ruchu i co najmniej jednostronnym chodnikiem 
o parametrach jak dla drogi o klasie dojazdowej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeG 
infrastruktury drogowej, w tym miejsc postojowych 
oraz zapewnieniem dostępu do terenów przylegEych 
poprzez zjazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się lokalizację na terenach dróg we-
wnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, obiek-
tów maEej architektury - urytkowych, sEurących re-
kreacji codziennej i utrzymaniu porządku takich jak 
Eawki, kosze na odpadki oraz tablice informacyjne i 
znaki;

6) zastosowanie na skrzyrowaniach, narornych 
[cięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;

7) sytuowanie na terenie drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku symbolem 2KD-W placu do 
nawracania na nieprzelotowym zakoGczeniu ulicy;

8) dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonej na 
rysunku symbolem KD-X, sytuowanie ciągu piesze-
go.

§11. W zakresie okre[lenia zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci dla: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
troenergetycznej, gazowej;

2) powiązania sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) lokalizację nowych sieci uzbrojenia techniczne-
go w pasach drogowych, z zastrzereniem pkt 4;

4) w przypadku braku technicznej morliwo[ci re-
alizacji sieci uzbrojenia technicznego w obrębie li-

nii rozgraniczających dróg wewnętrznych 1KD-W i 
2KD-W, lokalizację poza pasem drogowym;

5) zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną z 
sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spory-
cia oraz na cele socjalno bytowe wyEącznie z sieci 
wodociągowej, na zasadach okre[lonych przez dys-
ponenta sieci, z uwzględnieniem ograniczenia mor-
liwo[ci dostarczenia wody do czasu modernizacji 
niezbędnej infrastruktury technicznej;

7) odprowadzenie [cieków komunalnych, wyEącz-
nie do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) zaopatrzenie obiektów w ciepEo poprzez sto-
sowanie indywidualnych systemów grzewczych, w 
pródEach wytwarzania energii w celach grzewczych 
i technologicznych nalery stosować paliwa charak-
teryzujące się niskimi wskapnikami emisyjnymi, ta-
kie jak: paliwa pEynne, gazowe i staEe, np. biomasa, 
drewno, oraz alternatywne pródEa energii;

9) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:
a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych z terenów zabudowy w granicach wEasnej 
dziaEki,

b) docelowo odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z terenów dróg wewnętrznych 1KD-
W, 2KD-W, i KD-X do sieci kanalizacji deszczowej.

§12. W planie nie wyznacza się terenów, dla któ-
rych okre[la się sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania, do-
puszcza się natomiast do czasu realizacji ustaleG 
planu wykorzystywanie terenu w sposób dotych-
czasowy.

§13. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN 
i 3MN, to jest terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się następujące warunki za-
gospodarowania:

1) dopuszcza się budowę:
a) budynków wolno stojących,
b) jednego budynku mieszkalnego oraz jednego 

budynku gararowego albo gospodarczego na dziaE-
ce, jereli pozwolą na to warunki techniczne, wyni-
kające z przepisów odrębnych,

c) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów i 
obiektów maEej architektury;

2) w zakresie wymaganych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gararowe-
go lub gospodarczego w granicy nieruchomo[ci z 
zachowaniem linii zabudowy,

d) maksymalną powierzchnię zabudowy 30% po-
wierzchni dziaEki jednak nie więcej nir 210 m2,

e) maksymalną wysoko[ć budynku:
- mieszkalnego do 10 m,
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- gospodarczego i gararu do 5 m,
f) dach:
- dwuspadowy lub wielospadowy,
- nachylenie gEównych poEaci dachowych od 30° 

do 45°,
g) minimalną powierzchnię biologicznie czynną w 

zagospodarowaniu dziaEki 50%;
3) ustala się zakaz prowadzenia dziaEalno[ci go-

spodarczej;
4) podziaE na nowe dziaEki z zachowaniem nastę-

pujących zasad:
a) minimalna powierzchnia dla nowotworzonych 

dziaEek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
- 800 m2,

b) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 20 m z za-
strzereniem pkt c),

c) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 6 m, wyEącz-
nie w przypadku narornych dziaEek zlokalizowanych 
w póEnocno wschodniej czę[ci terenu 1MN, z wyco-
faną obowiązującą linią zabudowy;

5) na terenie 1MN dopuszcza się wydzielenie dzia-
Eek o parametrach innych nir okre[lone w pkt 4 lit. 
a i b w celu poszerzenia sąsiednich nieruchomo[ci 
znajdujących się poza granicami planu;

6) obsEugę komunikacyjną poprzez drogi publicz-
ne, poza obszarem opracowania, oraz poprzez dro-
gę ukEadu wewnętrznego 1KD-W;

7) zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych na 
jeden lokal mieszkalny, na terenie dziaEki, na której 
lokalizowana jest inwestycja.

§14. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 4MN, 5MN 
i 6MN, to jest terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się następujące warunki za-
gospodarowania:

1) dopuszcza się budowę:
a) budynków w zabudowie blipniaczej,
b) budynków wolnostojących,
c) jednego budynku mieszkalnego z gararem bądp 

jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budyn-
ku gararowego albo gospodarczego na dziaEce, jere-
li pozwolą na to warunki techniczne, wynikające z 
przepisów odrębnych,

d) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów i 
obiektów maEej architektury;

3) w zakresie wymaganych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gararowe-
go lub gospodarczego w granicy nieruchomo[ci z 
zachowaniem linii zabudowy;

d) maksymalną powierzchnię zabudowy dla bu-
dynków wolnostojących 30% powierzchni dziaEki 
jednak nie więcej nir 210 m2,

e) maksymalną powierzchnię zabudowy dla bu-

dynków w zabudowie blipniaczej 35% powierzchni 
dziaEki jednak nie więcej nir 150 m2,

f) maksymalną wysoko[ć budynku:
- mieszkalnego do 10 m,
- gospodarczego i gararu do 5 m,
g) dach:
- dwuspadowy lub wielospadowy,
- nachylenie gEównych poEaci dachowych od 30° 

do 45°,
h) minimalną powierzchnię biologicznie czynną w 

zagospodarowaniu dziaEki 30%;
3) ustala się zakaz prowadzenia dziaEalno[ci go-

spodarczej;
4) podziaE na nowe dziaEki z zachowaniem nastę-

pujących zasad:
a) minimalna powierzchnia dla nowotworzonych 

dziaEek w zabudowie wolnostojącej - 800 m2,
b) minimalna powierzchnia dla nowotworzonych 

dziaEek w zabudowie blipniaczej - 400 m2,
c) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki dla nowo-

tworzonych dziaEek w zabudowie wolnostojącej 20 
m,

d) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki dla nowo-
tworzonych dziaEek w zabudowie blipniaczej 14 m;

5) obsEugę komunikacyjną poprzez drogi publicz-
ne, poza obszarem opracowania, oraz poprzez dro-
gę ukEadu wewnętrznego 1KD-W;

6) zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych na 
jeden lokal mieszkalny, na terenie dziaEki, na której 
lokalizowana jest inwestycja.

§15. Dla terenów zabudowy usEugowej z do-
puszczeniem jako funkcji uzupeEniającej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, U/MN, ustala się na-
stępujące warunki zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 
usEugowa nieuciąrliwa, z dopuszczeniem jako funk-
cji uzupeEniającej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy w wyso-
ko[ci 50% powierzchni dziaEki budowlanej;

4) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej w wysoko[ci 30% powierzchni dziaEki budow-
lanej;

5) wprowadzenie pasa zieleni po póEnocnej i 
wschodniej linii rozgraniczającej terenu, w miejscu 
oznaczonym na rysunku, dla zapewnienia ochrony 
terenów sąsiednich;

6) dowolną geometrię dachu;
7) maksymalną wysoko[ć budynków 10 m;
8) w zakresie estetyki zabudowy:
a) zakaz stosowania na elewacji budynku materia-

Eów z blachy lub z PCV,
b) wyksztaEcenie linii gzymsu dachowego,
c) wprowadzenie minimum jednej elewacji okien-

nej lub przeszklonej;
9) obsEugę komunikacyjną terenu poprzez drogę 

wewnętrzną 2KD-W;
10) w przypadku lokalizowania na terenie obiek-
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tów, wymagających zgodnie z przepisami odręb-
nymi komfortu akustycznego, nalery respektować 
przepisy dotyczące akustyki budowlanej;

11) lokalizację stanowisk postojowych, rozEadun-
ku i zaEadunku wyEącznie w obrębie dziaEki budow-
lanej;

12) przy obiektach, których funkcja wymaga ob-
sEugi pojazdami cięrarowymi, ustala się obowią-
zek zorganizowania miejsc przeEadunku na wEasnej 
dziaEce, w ilo[ci odpowiadającej potrzebom obiektu;

13) konieczno[ć zapewnienia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, w ilo[ci nie mniejszej 
nir:

- 4 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych, jed-
nak nie mniej nir 4,

- 4 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 
[wiadczących usEugi gastronomiczne, kulturalne i 
edukacyjne, jednak nie mniej nir 4,

- 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 
na terenie dziaEki, na której lokalizowana jest inwe-
stycja;

14) dla kardego z obiektów wymagana jest su-
maryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienio-
nych w pkt 13 warunków;

15) W przypadku realizacji zabudowy mieszkanio-
wej jako funkcji uzupeEniającej dopuszcza się budo-
wę:

a) budynków wolno stojących,
b) jednego budynku mieszkalnego oraz jednego 

budynku gararowego albo gospodarczego na dziaE-
ce, jereli pozwolą na to warunki techniczne, wyni-
kające z przepisów odrębnych,

c) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów i 
obiektów maEej architektury;

16) W zakresie wymaganych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gararowe-
go lub gospodarczego w granicy nieruchomo[ci z 
zachowaniem linii zabudowy,

d) maksymalną powierzchnię zabudowy 30% po-
wierzchni dziaEki jednak nie więcej nir 210 m2,

e) maksymalną wysoko[ć budynku:
- mieszkalnego do 10 m,
- gospodarczego i gararu do 5 m;
f) dach:
- dwuspadowy lub wielospadowy,
- nachylenie gEównych poEaci dachowych od 30° 

do 45°,
g) minimalną powierzchnię biologicznie czynną w 

zagospodarowaniu dziaEki 50%;
17) podziaE na nowe dziaEki z zachowaniem nastę-

pujących zasad:
a) minimalna powierzchnia dla nowotworzonych 

dziaEek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
- 650 m2,

b) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 15 m; z do-
puszczeniem minimalnej szeroko[ć frontu dziaEki 6 
m, wyEącznie w przypadku dziaEek dostępnych z pla-
cu do nawracania na nieprzelotowym zakoGczeniu 
ulicy;

18) dopuszczenie umieszczania na terenie reklam, 
szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej Eącz-
nej powierzchni nieprzekraczającej 2 m2 na jednej 
nieruchomo[ci na elewacji budynku, jako wolnosto-
jące oraz na ogrodzeniach, pod warunkiem zapew-
nienia swobodnego ruchu pieszych;

19) dopuszcza się morliwo[ć realizacji kondygna-
cji podziemnych, pod warunkiem, re ich budowa nie 
doprowadzi do zanieczyszczenia [rodowiska grun-
towo - wodnego oraz destabilizacji stosunków wod-
nych, powodując ich niekorzystne oddziaEywanie na 
stateczno[ć gruntów;

20) obowiązek prowadzenia gospodarki [ciekowej 
oraz gospodarki odpadami zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

§16. Dla terenów zabudowy usEugowej 1U ustala 
się następujące warunki zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudo-
wa usEugowa, z dopuszczeniem realizacji w czę[ci 
obiektu mieszkania sEurbowego, jako przeznaczenie 
dopuszczalne o powierzchni nie większej jak 250 
m2;

2) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% po-
wierzchni dziaEki jednak nie więcej nir 3.750 m2;

4) minimalna powierzchnia zieleni - 30% po-
wierzchni terenu;

5) maksymalna wysoko[ć zabudowy - 12 m z za-
strzereniem pkt 6);

6) dopuszcza się miejscowe zwiększenie wyso-
ko[ci obiektów budowlanych do 15 m, jereli wy-
nika to ze względów konstrukcyjnych, zwiększenie 
to nie more przekroczyć 15% ogólnej powierzchni 
obiektu;

7) dopuszcza się morliwo[ć realizacji kondygnacji 
podziemnych, pod warunkiem, re ich budowa nie 
doprowadzi do zanieczyszczenia [rodowiska grun-
towo - wodnego oraz destabilizacji stosunków wod-
nych, powodując ich niekorzystne oddziaEywanie na 
stateczno[ć gruntów;

8) stosowanie dachów pEaskich, jednolitych w ca-
Eym budynku;

9) morliwo[ć umieszczenia na budynku hotelo-
wo-konferencyjnym nazwy hotelu, o wysoko[ci nie 
większej nir 3 m;

10) obsEuga komunikacyjna wyEącznie przez zjaz-
dy z dziaEki nr 214/2 oraz 28/10 (poza obszarem 
opracowania):

11) lokalizacja miejsc postojowych wyEącznie w 
granicach dziaEki stanowiącej wEasno[ć inwestora;

12) przy obiektach hotelowych wymagane jest 
zapewnienie dojazdu dla autobusów oraz minimum 
1 miejsce postojowe dla autobusów na karde 80 
Eórek hotelowych, jednak nie mniej nir 1;
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13) konieczno[ć zapewnienia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, w ilo[ci nie mniejszej 
nir:

- 4 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych, jed-
nak nie mniej nir 4,

- 4 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 
[wiadczących usEugi gastronomiczne, kulturalne i 
edukacyjne, jednak nie mniej nir 4,

- 4 stanowisk na karde 10 Eórek hotelowych, jed-
nak nie mniej nir 4;

14) dla kardego z obiektów wymagana jest su-
maryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienio-
nych w pkt 13 warunków;

15) morliwo[ć lokalizacji miejsc postojowych we-
wnątrz kubatury budynku lub poza obrysem budyn-
ku;

16) morliwo[ć lokalizacji miejsc postojowych po-
nirej poziomu terenu;

17) miejsca postojowe na powierzchni terenu 
winny być urządzone jako parking ｧzielonyｦ, o na-
wierzchni z pEyt arurowych betonowych lub z two-
rzywa sztucznego, z pasami drzew lub krzewów od-
dzielających karde dwa rzędy miejsc postojowych;

18) morliwo[ć ogrodzenia terenu, o wysoko[ci do 
1,5 m od poziomu terenu;

19) morliwo[ć lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury: Eawek, znaków informacyjnych, obiektów 
sEurących utrzymaniu porządku, oraz dróg pieszych 
i tablic informacyjnych;

20) realizacja obiektów maEej architektury przy 
wykorzystaniu drewna, cegEy ceramicznej i kamie-
nia;

21) dopuszczenie umieszczania, na terenie re-
klam, szyldów i tablic informacyjnych o maksymal-
nej Eącznej powierzchni nieprzekraczającej 30 m2 
na jednej nieruchomo[ci na elewacji budynku, jako 
wolnostojące oraz na ogrodzeniach, pod warunkiem 
zapewnienia swobodnego ruchu pieszych;

22) w przypadku lokalizowania na terenie obiek-
tów, wymagających zgodnie z przepisami odręb-
nymi komfortu akustycznego, nalery respektować 
przepisy dotyczące akustyki budowlanej.

§17. Dla terenu zabudowy usEugowej, oznaczone-
go na rysunku symbolem, 2U ustala się następujące 
warunki zagospodarowania:

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy w wyso-
ko[ci 50% powierzchni dziaEki budowlanej;

3) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej w wysoko[ci 30% powierzchni dziaEki budow-
lanej;

4) wprowadzenie pasa zieleni póEnocnej i wschod-
niej linii rozgraniczającej terenu, w miejscu oznaczo-
nym na rysunku, dla zapewnienia ochrony terenów 
sąsiednich;

5) dowolną geometrię dachu;
6) maksymalną wysoko[ć budynku 12 m;
7) w zakresie estetyki zabudowy:
a) zakaz stosowania na elewacji budynku materia-

Eów z blachy lub z PCV,
b) wyksztaEcenie linii gzymsu dachowego,
c) wprowadzenie minimum jednej elewacji okien-

nej lub przeszklonej;
8) obsEugę komunikacyjną terenu poprzez drogę 

wewnętrzną 2KD-W;
9) w przypadku lokalizowania na terenie obiek-

tów, wymagających zgodnie z przepisami odręb-
nymi komfortu akustycznego, nalery respektować 
przepisy dotyczące akustyki budowlanej;

10) lokalizację stanowisk postojowych, rozEadun-
ku i zaEadunku wyEącznie w obrębie dziaEki budow-
lanej;

11) przy obiektach, których funkcja wymaga ob-
sEugi pojazdami cięrarowymi, ustala się obowią-
zek zorganizowania miejsc przeEadunku na wEasnej 
dziaEce, w ilo[ci odpowiadającej potrzebom obiektu;

12) konieczno[ć zapewnienia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, w ilo[ci nie niniejszej 
nir:

- 4 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych, jed-
nak nie mniej nir 4,

- 4 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 
[wiadczących usEugi gastronomiczne, kulturalne i 
edukacyjne, jednak nie mniej nir 4;

13) dla kardego z obiektów wymagana jest su-
maryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienio-
nych w pkt 15 warunków;

14) dopuszczenie umieszczania na terenie reklam, 
szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej Eącz-
nej powierzchni nieprzekraczającej 30 m2 na jednej 
nieruchomo[ci na elewacji budynku, jako wolnosto-
jące oraz na ogrodzeniach, pod warunkiem zapew-
nienia swobodnego ruchu pieszych;

15) dopuszcza się morliwo[ć realizacji kondygna-
cji podziemnych, pod warunkiem, re ich budowa nie 
doprowadzi do zanieczyszczenia [rodowiska grun-
towo - wodnego oraz destabilizacji stosunków wod-
nych, powodując ich niekorzystne oddziaEywanie na 
stateczno[ć gruntów.

§18 Nie okre[la się granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie ze względu na niewystępowanie ich na ob-
szarze planu.

§19. Nie okre[la się szczegóEowych zasad i wa-
runków scalania i podziaEów nieruchomo[ci w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

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

§21. Plan nie przewiduje innych, nir wynikających 
z przepisów odrębnych, szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§22. Nie ustala się sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-
nów.

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

§24. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
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od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa 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:

Stwierdza się brak uwag do projektu planu.

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 infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych Gminy poniewar projektowane drogi są 
drogami wewnętrznymi i Gmina nie będzie ponosić 
kosztów ich wykupu i uzbrojenia.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LVIII/572/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 papdziernika 2009 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Przepmierowo 

- rejon ul. Le[nej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 
-dla dziaEek nr 28/12, 29/6. 29/8. 206. 207/3. 

207.4. 207/5. 212/4

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LVIII/572/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 papdziernika 2009 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Przepmierowo 

- rejon ul. Le[nej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 
-dla dziaEek nr 28/12, 29/6. 29/8. 206. 207/3. 

207.4. 207/5. 212/4

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 
27 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 i Nr 225, poz. 
1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880/ z 2008 r. Nr 123 
poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz. 1413) oraz w związku z uchwaEą Nr 

XIV/114/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 25 
wrze[nia 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Przedecz w rejonie 
ulic: SzempliGskiego, Le[nej i Kolonii pod Kobylatą, 
Rada Miejska w Przedczu uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz 
obejmujące teren dziaEek:

- o nr ewid.: 2, 3/1, 3/2, 7/1, 7/2, 8, 9/3 i 11/1 
poEoronych w rejonie ulicy SzempliGskiego z prze-
znaczeniem na teren upraw rolnych i ogrodniczych 
z prawem zabudowy rolniczej

- o nr ewid.: 9/1 i 16 poEoronych w rejonie ulicy 
Le[nej z przeznaczeniem na teren zabudowy tech-
niczno-produkcyjnej i usEug

- o nr ewid.: 21 poEoronej przy ulicy Kolonia pod 
Kobylatą z przeznaczeniem na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usEug

2. Przedmiotem planu jest zmiana obowiązujących 
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UCHWADA Nr XXII/185/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU

z dnia 23 papdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz


