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

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej w Wysogotowie, w rejonie ulic Bukowskiej, 
Batorowskiej, Wierzbowej i DEugiej, zwany dalej 
ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego zgodno[ci ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, uchwa-
lonego UchwaEą Nr LXV/405/2005 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 r. z 
pópniejszymi zmianami.

2. Plan obejmuje obszar we wsi Wysogotowo, po-
Eorony między ulicami wymienionymi w ust. 1.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na rysunku planu.

Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w 

skali 1:1000 i zatytuEowany ｧMiejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej w Wysogotowie, w rejonie ulic 
Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i DEugiejｦ, 
stanowiący czę[ć graficzną planu, zwany dalej ｧry-
sunkiem planuｦ;

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

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

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) akcencie architektonicznym - nalery przez to 

rozumieć element [ciany budynku podkre[lający 
kompozycję urbanistyczną;

2) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą ob-
szar, na którym more być realizowane zamierzenie 
inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregu-
lowania zawarte w uchwale;

3) ekologicznych pródEach ciepEa - nalery przez to 
rozumieć pródEa energii i paliwa, których pozyska-
nie nie doprowadza do degradacji [rodowiska na-
turalnego i których produkty spalania nie powodują 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

4) jezdniach gEównych - nalery przez to rozumieć 
jezdnie nie obsEugujące przylegEego terenu, sytu-
owane w pasie drogowym przy osi drogi;

5) jezdniach serwisowych - nalery przez to rozu-
mieć jezdnie obsEugujące przylegEy teren, sytuowane 
w pasie drogowym wzdEur linii rozgraniczających;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

7) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię zabudowy, na której powinno się 
znajdować co najmniej 75% dEugo[ci [ciany fronto-
wej budynku;

8) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi najwyrej 30%;

9) powierzchni zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

10) powierzchni zieleni - nalery przez to rozumieć 
sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

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

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

13) terenie - nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia , podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe;

14) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;
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15) urządzeniach sportowych do gier maEych - 
nalery przez to rozumieć plenerowe, w większo[ci 
kryte murawą, sEurące zabawie na wolnym powie-
trzu, urządzenia do gier zespoEowych i ćwiczeG in-
dywidualnych;

16) usEugach - nalery przez to rozumieć dziaEal-
no[ć mającą na celu zaspakajanie potrzeb ludno[ci, 
nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14 MN:

2) tereny zabudowy mieszkaniowej i usEugowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U, 
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 
8MN/U;

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

4) tereny zieleni urządzonej z usEugami sportu, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP/US, 
2ZP/US, 3ZP/US, 4ZP/US, 5ZP/US, 6ZP/US;

5) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP;

6) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS;

7) teren infrastruktury technicznej - kanalizacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem K;

8) tereny infrastruktury technicznej - elektroener-
getyki, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 
2E;

9) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KD-G, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D;

10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW 7KDW, 8KDW, 9KDW, 
10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW.

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

1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budow-
lanych i urządzeG, które wpEywają negatywnie na 
Ead przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojących reklam,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych,

d) ogrodzeG peEnych z wyjątkiem terenu 1MN/U, 
od strony terenu KD-G - ulicy Bukowskiej,

e) myjni samochodowych na wolnym powietrzu;
2) dopuszczenie na terenie 1U i 2U lokalizacji re-

klam na ogrodzeniach i budynkach w sposób nie-
przesEaniający istotnych elementów architektonicz-
nych elewacji budynków, np. okien, gzymsów, itp.;

3) dopuszczenie umieszczenia szyldów na ogro-
dzeniu dziaEek od strony terenów komunikacji lub na 
elewacji budynków wyEącznie na wysoko[ci kondy-
gnacji parteru;

4) lokalizację obiektów maEej architektury jedno-
rodnych stylistycznie dla terenów dróg.

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na [ro-
dowisko, dla których wymagane jest obligatoryjne 
sporządzenie raportu oddziaEywania na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem lo-
kalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego, 
o których mowa w §3;

2) zakaz stosowania zbiorników bezodpEywowych 
do odprowadzania [cieków sanitarnych;

3) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz ograniczenia do granic dziaEki inwestora 
jakichkolwiek emisji czynników szkodliwych i uciąr-
liwych, w szczególno[ci haEasu i odorów;

5) zastosowanie zabezpieczeG dla nawierzchni 
przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu ko-
Eowego przed infiltracją zanieczyszczeG wód opado-
wych do [rodowiska gruntowo- wodnego;

6) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

7) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

8) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjne - krajo-
brazowej w formie pasa drzew i krzewów, o mini-
malnej szeroko[ci 5,0 m na terenach o funkcji usEu-
gowej, zgodnie z rysunkiem planu;

9) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

10) tereny wymagające komfortu akustycznego 
zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) tereny oznaczone na rysunku symbolami 1WIN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej;

b) tereny oznaczone na rysunku symbolami 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 
7NIN/U, 8MN/U, dla których obowiązują dopusz-
czalne poziomy haEasu jak dla terenów przeznaczo-
nych na cele mieszkaniowo-usEugowe;

11) lokalizację zabudowy mieszkaniowej poza za-
sięgiem oddziaEywania ponadnormatywnych uciąrli-
wo[ci, takich jak: haEas, drgania, zanieczyszczenie 
powietrza, wód, gruntu oraz oddziaEywania pól elek-
tromagnetycznych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nadzór archeologiczny podczas wykony-
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wania robót ziemnych związanych z zagospodaro-
waniem dziaEki, w zakresie ustalonym z wEa[ciwym 
organem ochrony zabytków, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

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

1) o[wietlenie terenu oraz zastosowanie trwaEych 
i estetycznych elementów urządzenia ulic;

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury, z uwzględnieniem §4 pkt 4.

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1 
WIN, 2MN, 3MN, 4MN, 5 M N, 6MN 7MN, 8MN 
9MN 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wyEącznie wolnostojącej lub blipniaczej;

2) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego, z dopuszczeniem jednego bu-
dynku gararowego albo gospodarczego;

3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) w przypadku lokalizowania budynku wzdEur 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wycofanie budynku 
nie more przekraczać 5 m od tej linii;

5) maksymalna wysoko[ć budynku gararowego 
albo gospodarczego - 4,8 m;

6) dopuszczenie sytuowania [cian budynku gara-
ry albo budynku gospodarczego bezpo[rednio przy 
granicy z sąsiednią dziaEką;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% 
powierzchni dziaEki;

8) minimalna powierzchnia zieleni - 60% po-
wierzchni dziaEki;

9) maksymalna wysoko[ć zabudowy - 10,0 m do 
najwyrszego punktu dachu;

10) stosowanie dachów stromych;
11) pokrycie dachu stromego - dachówka lub ma-

teriaE dachówkopodobny;
12) ogrodzenia arurowe o wysoko[ci nie więcej 

nir 1,5 m, materiaEem i kolorystyką nawiązujące do 
zabudowy kubaturowej dziaEki, z morliwo[cią obsa-
dzenia pnączami lub rywopEotem;

13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z §21 pkt 6);

14) dostępno[ć komunikacyjna terenów z przy-
legEych terenów dróg publicznych lub i dróg we-
wnętrznych;

15) dopuszczenie umieszczenie na elewacji bu-
dynku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów 
o powierzchni Eącznej do 2 m2;

16) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych 
telefonii komórkowej.

2. Ustala się następujące zasady podziaEu:
1) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej - 

800 m2,
2) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej 

- 20 m,

3) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek pro-
stopadle do linii rozgraniczających terenu;

4) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki - obowią-
zek zachowania parametrów powierzchni zabudo-
wanej i powierzchni zieleni, o których mowa w ust. 
1 pkt 7 i 8;

3. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod drogi wewnętrzne, dojazdy i w celu 
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomo-
[ciami.

§9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i 
usEugowej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN/U, 2MN/U, 3 M N/U, 4MN/U, 5MN/U, 
6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, ustala się następujące pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego 
budynku o funkcji usEugowej o maksymalnej po-
wierzchni zabudowy 400m2 lub jednego budynku 
mieszkaniowego jednorodzinnego, z dopuszczeniem 
jednego budynku gararowego lub gospodarczego;

2) w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych 
dopuszczenie zlokalizowania funkcji usEugowej, któ-
ra będzie zajmowaEa więcej nir 30% powierzchni 
caEkowitej budynku, jednak nie więcej nir 400 m2;

3) w budynkach o funkcji usEugowej dopuszczenie 
zlokalizowania jednego mieszkania dla wEa[ciciela 
nieruchomo[ci prowadzącego dziaEalno[ć usEugową;

4) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) na terenach 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U dopusz-
czenie stopniowego przeksztaEcania się zabudowy 
zagrodowej w mieszkaniową jednorodzinną i usEu-
gową;

6) maksymalną powierzchnia zabudowy - 25% 
powierzchni dziaEki;

7) minimalną powierzchnia zieleni - 60% po-
wierzchni dziaEki;

8) maksymalną wysoko[ć zabudowy - 10,0 m do 
najwyrszego punktu dachu, przy czym maksymalna 
wysoko[ć budynku gararowego albo gospodarcze-
go - 5,5 m;

9) dopuszczenie sytuowania [cian budynku gara-
ry albo budynku gospodarczego bezpo[rednio przy 
granicy z sąsiednią dziaEką;

10) stosowanie dachów stromych;
11) pokrycie dachu stromego - dachówka lub ma-

teriaE dachówkopodobny;
12) ogrodzenia arurowe o wysoko[ci nie więcej 

nir 1,5 m, materiaEem i kolorystyką nawiązujące do 
zabudowy kubaturowej dziaEki, z morliwo[cią obsa-
dzenia pnączami lub rywopEotem;

13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z §21 pkt 6);

14) dostępno[ć komunikacyjna terenów z przyle-
gEych terenów dróg publicznych lub dróg wewnętrz-
nych;

15) na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U dopusz-
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czenie wyznaczenia dróg wewnętrznych innych nir 
okre[lone w §3 pkt 10, o minimalnej szeroko[ci 5,0 
m, przy czym budynek usEugowy lub mieszkalny 
nie more być zlokalizowany blirej nir 5,0 m od na-
wierzchni wyznaczonej drogi wewnętrznej;

16) dopuszczenie umieszczenie na elewacji bu-
dynku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów 
o powierzchni Eącznej do 2 m2;

17) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych 
telefonii komórkowej.

2. Ustala się następujące zasady podziaEu:
5) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej - 

800 m2;
6) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek pro-

stopadle do linii rozgraniczających terenu;
7) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki - obowią-

zek zachowania parametrów powierzchni zabudo-
wanej i powierzchni zieleni, o których mowa w ust. 
1 pkt 6 i 7;

3. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod drogi wewnętrzne, dojazdy i w celu 
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomo-
[ciami.

§10. 1. Na terenach zabudowy usEugowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację budynków o funkcjach usEugowych: 
handlu - z wyEączeniem handlu materiaEami i towa-
rami zagrarającymi zdrowiu i ryciu ludzi, kultury, 
rzemiosEa usEugowego oraz budynków biurowo - ad-
ministracyjnych;

2) na terenie 1U i 2U zakaz lokalizacji budynków 
usEug zdrowia oraz budynków związanych ze staEym 
lub czasowym pobytem dzieci i mEodziery;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% 
powierzchni dziaEki;

4) minimalną powierzchnię zieleni - 30% po-
wierzchni dziaEki, przy czym na terenie 3U koniecz-
no[ć ochrony istniejących zadrzewieG;

5) maksymalną wysoko[ć budynków - 12,0 m;
6) stosowanie wszelkich form dachów;
7) na terenie 1U i 2U obowiązek zastosowania 

w pomieszczeniach przeznaczonych na staEy pobyt 
ludzi [rodków technicznych zwiększających odpor-
no[ć budynków na zagrorenia i uciąrliwo[ci ulicy 
Bukowskiej, w tym stosowanie zasad akustyki ar-
chitektonicznej i budowlanej oraz okien o podwyr-
szonej izolacyjno[ci akustycznej;

8) ogrodzenia arurowe, odpowiadające formą, 
materiaEem i kolorystyką zabudowie kubaturowej 
dziaEki, o wysoko[ci do 1,8 m, z morliwo[cią obsa-
dzenia pnączami lub rywopEotem;

9) morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowo-
rozdzielczych SN/nn typu miejskiego lub konsu-
menckiego, wolnostojących lub wbudowanych w 
budynki z zastrzereniem §22 pkt 9;

10) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z §21 pkt 6;

11) stanowiska postojowe na terenie urządzone 
jako parking obsadzony drzewami i krzewami;

12) dostępno[ć komunikacyjną terenów z przyle-
gEych terenów dróg publicznych lub poprzez drogi 
wewnętrzne;

13) na terenie 1U dopuszczenie wyznaczenia dróg 
wewnętrznych innych nir okre[lone §3 pkt 10, o 
minimalnej szeroko[ci 5,0 m, przy czym budynek 
nie more być zlokalizowany blirej nir 5,0 m od na-
wierzchni wyznaczonej drogi wewnętrznej.

2. Ustala się następujące zasady podziaEu:
1) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej:
a) dla 1U i 2U-2000 m2;
b) dla 3U - bez morliwo[ci dalszego podziaEu;
2) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek pro-

stopadle do linii rozgraniczających terenu;
3) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki - obowią-

zek zachowania parametrów powierzchni zabudo-
wanej i powierzchni zieleni, o których mowa w ust. 
1 pkt 3 i 4;

3. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej na 
terenach oraz wydzielenia dziaEek pod drogi we-
wnętrzne, dojazdy i w celu regulacji granic miedzy 
sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§11. Na terenach zieleni urządzonej z usEugami 
sportu, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US, 4ZP/US, 5ZP/US, 6ZP/
US ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zasady zagospodaro-
wania:

1) urządzenie terenów jako park ze [cierkami i 
alejkami, z dopuszczeniem lokalizacji urządzeG spor-
towych do gier maEych oraz placów zabaw dla dzie-
ci, bez morliwo[ci zabudowy kubaturowej;

2) maksymalną powierzchnię plenerowych urzą-
dzeG sportowych i placów zabaw dla dzieci - 40% 
powierzchni terenu;

3) ogrodzenia arurowe o wysoko[ci dostosowa-
nej do funkcji grodzonego terenu z zachowaniem 
odlegEo[ci od istniejącego cieku, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

4) wykorzystanie do nowych nasadzeG rodzimych 
drzew i krzewów;

5) zastosowanie nawierzchni umorliwiających in-
filtrację wód opadowych;

6) dostępno[ć komunikacyjną terenów z przyle-
gEych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrz-
ne;

7) dopuszczenie wydzielenia nowych dziaEek w 
celu realizacji urządzeG sportowych do gier maEych.

§12. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem ZP ustala się następu-
jące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zasady zagospodarowania:

1) lokalizację skweru z zachowaniem istniejące-
go dojazdu do terenu 2U oraz istniejących obiektów 
maEej architektury;

2) wykorzystanie do nowych nasadzeG rodzimych 
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drzew i krzewów;
3) zastosowanie nawierzchni umorliwiających in-

filtrację wód opadowych.
§13. Na terenie wód powierzchniowych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zasady zagospodarowania:

1) konieczno[ć zachowania istniejącego cieku 
jako otwartego;

2) dopuszczenie lokalizacji budowli wodnych i 
urządzeG melioracji wodnych.

§14. Na terenie infrastruktury technicznej - kana-
lizacji, oznaczonym na rysunku planu symbolem K 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zasady zagospodarowania:

1) lokalizację przepompowni [cieków sanitarnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą;

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy w gra-
nicach wyznaczonego terenu pod warunkiem nie 
zwiększania uciąrliwo[ci dla sąsiedniej zabudowy 
mieszkaniowej;

3) dostępno[ć terenu z przylegEej drogi publicznej.
§15. Na terenach infrastruktury technicznej - elek-

troenergetyki, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1E, 2E ustala się następujące parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zasady za-
gospodarowania:

1) lokalizację stacji transformatorowo-rozdziel-
czych wolnostojących maEogabarytowych typu 
miejskiego;

2) dopuszczenie lokalizacji innej infrastruktury 
technicznej związanej z funkcją terenu;

3) dostępno[ć terenu z przylegEych dróg we-
wnętrznych.

§16. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KD-G, 1KD-L, 2KD-L, 
1KD-D, ustala się:

1) klasyfikację:
a) dla terenu KD-G droga klasy gEównej,
b) dla terenów 1KD-L, 2KD-L drogi klasy lokalnej,
c) dla terenu 1KD-D droga klasy dojazdowej;
2) dla terenu KD-G przekrój:
a) dwie jezdnie gEówne - karda jezdnia po dwa 

pasy ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilo[ci pa-
sów ruchu w strefach skrzyrowaG,

b) dwie jezdnie serwisowe, co najmniej jednopa-
sowe,

c) dwustronne chodniki, z zastrzereniem lit. d.,
d) dwukierunkową [cierkę rowerową z dopusz-

czeniem zamiany na ciąg pieszo-rowerowy;
3) dla terenów: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D przekrój:
a) jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu z do-

puszczeniem zwiększenia ilo[ci pasów ruchu w 
strefach skrzyrowaG,

b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamia-
ny na ciągi pieszo-rowerowe;

4) zakaz lokalizacji stanowisk do rozEadunku;
5) dla terenu KD-G zakaz lokalizacji stanowisk par-

kingowych oraz zjazdów z jezdni gEównych;
6) wymóg przystosowania dróg KD-G, 1KD-L, 

2KD-L do prowadzenia komunikacji autobusowej.
§17. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW 7KDW, 8KDW, 
9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 
14KDW ustala się:

1) dla terenów 1KDW, 3KDW, 7KDW, 8KDW, 
14KDW:

a) przekrój jednojezdniowy z jezdnią szeroko[ci: 
co najmniej 4,0 m w przypadku jednokierunkowej 
organizacji ruchu, co najmniej 5,0 m w przypadku 
dwukierunkowej organizacji ruchu;

b) co najmniej jednostronny chodnik;
2) dla terenów 2KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 

9KDW, 10KDW, 11 KDW, 12KDW, 13KDW prze-
krój bez podziaEu na jezdnie i chodniki - pieszojezd-
nię o szeroko[ci co najmniej 5,0 m;

3) zakaz lokalizacji stanowisk do rozEadunku;
4) wymóg zakoGczenia nieprzelotowych odcin-

ków dróg placami do zawracania;
5) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych.
§18. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§19. W planie nie wyznacza się terenów wymaga-
jących wszczęcia postępowania scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych; 
nie okre[la się takre szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§20. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

a) warunkiem rozpoczęcia budowy budynku 
mieszkalnego jest doprowadzenie peEnego uzbroje-
nia do granic dziaEki budowlanej, wyznaczonej zgod-
nie z ustaleniami planu,

b) lokalizowanie zabudowy na terenach 1WIN, 
12MN i 13MN z uwzględnieniem ograniczeG wyni-
kających ze strefy niekorzystnych warunków posa-
dowienia budynków.

§21. W zalesię zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków, [cierek rowerowych w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym z 
uwzględnieniem ustaleG planu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
ukEadu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wy-
mienionych planem elementów ukEadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektów inrynierskich;
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5) parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

6) w zalerno[ci od programu funkcjonalnego 
zapewnienie na dziaEce peEnych potrzeb parkingo-
wych, przy czym nie mniej nir:

a) 2 miejsca parkingowe na 1 budynek mieszkalny 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 2 miejsca parkingowe + 2 miejsca parkingowe 
na 100 m2 powierzchni urytkowej o funkcji usEu-
gowej w zabudowie mieszkaniowej i usEugowej na 
terenach MN/U,

c) 5 miejsc parkingowych + 2 miejsca parkingo-
we na 100 m2 powierzchni urytkowej w obiektach 
usEugowych na terenie 1U i 2U,

d) 5 miejsc parkingowych na terenie 3U.
§22. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury tech-
nicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a 
w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji 
przeEorenia jej na tereny komunikacji;

2) zaopatrzenie w wodę wyEącznie z sieci wodo-
ciągowej lokalizowanej na terenach komunikacji;

3) odprowadzenie [cieków sanitarnych wyEącznie 
do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w tere-
nach komunikacji;

4) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach wEasnej dziaEki lub odprowadzenie do sieci ka-
nalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszcze-
niu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych 
i ich wtórnego wykorzystania do celów nawodnieG 
ogrodniczych;

6) lokalizację sieci kanalizacji deszczowej na tere-
nach komunikacji;

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci loka-
lizowanej na terenach komunikacji;

8) przebudowę istniejących napowietrznych linii 
elektroenergetycznych [redniego i niskiego napię-
cia, z morliwo[cią ich skablowania na terenach ko-
munikacji, - do tego czasu wzdEur linii elektroener-
getycznych obowiązują strefy wolne od zabudowy, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) na terenie 1U i 2U dopuszczenie lokalizacji sta-
cji transformatorowo-rozdzielczych wolnostojących 
typu konsumenckiego lub maEogabarytowe typu 
miejskiego; grunty pod stacje maEogabarytowe na-
lery wydzielić w postaci samodzielnych dziaEek o 
powierzchni 50 - 70 m2 posiadających dostęp do 
drogi publicznej, w przypadku stacji wbudowanych 
w budynki pomieszczenia na ten cel nalery zlokali-
zować na poziomie ｧ0ｦ;

10) zaopatrzenie w gaz z sieci lokalizowanej na 
terenach komunikacji;

11) ogrzewanie - gazowe, olejowe, elektryczne 
lub z innych ekologicznych pródeE ciepEa nie przekra-
czających dopuszczalnych norm emisji zanieczysz-
czenia;

12) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunika-
cyjnej na terenach komunikacji wyEącznie jako sieci 
podziemnej.

§23. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.

§24. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, okre[loną przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwale-
niem planu.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska-Szkurat
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr LVIII/569/2009 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 20 października 2009 r.  

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenów  
zabudowy mieszkaniowej w Wysogotowie  

w rejonie ulic Bukowskiej, Batorowskiej,  
Wierzbowej i Długiej. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje: 
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 
uwaga 

uwzględniona 

uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

1 

28.08.2009 Magdalena Zakens 1. Protest przeciwko zlokalizowaniu 
w sąsiedztwie działki 1 88/7 drogi 
wewnętrznej 14KDW. Propozycja 
zakończenia dogi placem do 
zawracania. 2. Uściślenie typu 
funkcji usługowych planowanych 
na terenach 1MN/U-8MN/U, 1U-
3U. 

 1. TAK 
2. TAK 

2 

25.08.2009 Adam Przewoźny 1. Protest przeciwko zlokalizowaniu 
na działce 188/6 drogi wewnętrznej 
14KDW. Propozycja zakończenia 
dogi placem do zawracania przed 
działką 188/6. 2. Uściślenie typu 
funkcji usługowych planowanych 
na terenach 1MN/U-8MN/U, 1U-
3U. 

 1. TAK 
2. TAK 

3 

25.08.2009 Wanda i Wojciech 
Kaczmarek 

1. Zmiana części tekstowej i 
graficznej planu poprzez włączenie 
do już istniejących terenów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
(oznaczonych symbolami MN) 
przyległych terenów aktualnie w 
planie przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową i 
usługową (oznaczonych symbolami 
od 4MN/U do 8MN/U) oraz dodanie 
nowy terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w 
miejsce terenów aktualnie w planie 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową 
(oznaczonych symbolami od 1 M 
N/U do 3MN/U). 
2. Zmiana części tekstowej i 
graficznej planu poprzez uchylenie 
wszelkich postanowień planu 
odnoszących się do terenów 
oznaczonych symbolami MN/U. 
3. Uzupełnienie §8 części tekstowej 
planu poprzez wyraźne wskazanie, 
że na terenach oznaczonych 
symbolem MN obowiązuje zakaz 

 
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 
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prowadzenia działalności usługowej 
(tj. zakaz lokalizacji usług) w 
zakresie hotelarstwa, gastronomii, 
rozrywki i innej działalności 
uciążliwej. 

4 
28.08.2009 Elżbieta i Leszek 

Szymkowiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

5 
25.08.2009 Katarzyna i Marcin 

Szymkowiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

6 
25.09.2009 Aleksandra i 

Wojciech 
Chalcarz 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

7 
31.08.2009 Aleksandra Dzięcioł 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

8 
31.08.2009 Albert Siekierski 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

9 
31.08.2009 Jan Siekierski 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

10 
31.08.2009 Joanna Powaga 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

11 
31.08.2009 Małgorzata 

Konieczka j.w.  
1.TAK 
2. TAK 
3. TAK 

12 
31.08.2009 Maria Borowiak 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

13 
31.08.2009 Anna Garczyńska 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

14 
31.08.2009 Agnieszka Gajek 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

15 
31.08.2009 Piotr Szydlewicz 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

16 
31.08.2009 Krzysztof 

Graczyński j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

17 
31.08.2009 Robert Konieczka 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

18 
31.08.2009 Tamara Ruta 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

19 
31.08.2009 Marianna Klata 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

20 
31.08.2009 Waldemar Dardas 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

21 
31.08.2009 Maria Stasikowska 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

22 31.08.2009 Łukasz j.w.  1. TAK 
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Jerzmanowski 2. TAK 
3. TAK 

23 
31.08.2009 Tomasz Pielucha 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

24 
31.08.2009 Bernard Majorczyk 

j. w. 
Uwaga została skutecznie 
cofnięta przed sesją Rady 

Gminy tj. dnia 14.10.2009 

25 
31.08.2009 Hanna Leszyńska 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

26 
31.08.2009 Andrzej Goroński 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

27 
31.08.2009 Jarosław Litka 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

28 
31.08.2009 Bronisław 

Urbanowski j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

29 
31.08.2009 Maria Urbanowska 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

30 
31.08.2009 Urszula Budzińska 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

31 
31.08.2009 Wojciech Mania 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

32 
31.08.2009 Marek Budzińska 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

33 
31.08.2009 Renata Mania 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

34 
31.08.2009 Mirosława Kozubska 

J.W.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

35 
31.08.2009 Piekarnia BROT-

Przewoźny j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

36 
31.08.2009 Elżbieta Czarniecka 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

37 
31.08.2009 Paweł Ruta 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

38 
31.08.2009 Elżbieta Nickel 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

39 
31.08.2009 Mariola Pielucha 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

40 
31.08.2009 Paulina Huchwajda 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

41 
31.08.2009 

f" 
Zbyszko Huchwajda 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

42 31.08.2009 Wanda Rutkowska j. w.  1.TAK 
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2. TAK 
3. TAK 

43 
31.08.2009 Dorota Włodarczak 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

44 
31.08.2009 Zbigniew Kiełpiński 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

45 
31.08.2009 Małgorzata Łakoma 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

46 
31.08.2009 Grzegorz Dębski 

j.w.  
1. TAK 

2. TAK 3. 
TAK 

47 
31.08.2009 Paweł Degórski 

j.w.  
1. TAK 

2. TAK 3. 
TAK 

48 
31.08.2009 Krzysztof Derda 

j.w. 
Uwaga została skutecznie 
cofnięta przed sesją Rady 

Gminy tj. dnia 14.10.2009 

49 
31.08.2009 Anna Labuda 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

50 
31.08.2009 Andrzej Bogdan 

j.w. 
Uwaga została skutecznie 
cofnięta przed sesją Rady 

Gminy tj. dnia 14.10.2009 

51 
31.08.2009 Michał Gramera 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

52 
31.08.2009 Andrzej Garczyński 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

53 

31.08.2009 „MSR TRAFFIC" sp. 
z o. o. Zakład 
Systemów 
Sterowania Ruchem 
Drogowym 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

54 
31.08.2009 Andrzej Olszewska 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

55 
31.08.2009 Ewa Lech 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

56 
31.08.2009 Wiesława Dolata 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

57 
31.08.2009 Marek Lech 

j. w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

58 
31.08.2009 Aleksandra Antczak 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

59 
31.08.2009 Mirosław Antczak 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

60 
31.08.2009 Eryk Brant 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

61 31.08.2009 Maria Sroczyńska j.w.  1. TAK 
2. TAK 
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3. TAK 

62 
31.08.2009 Paweł Kaczmarek 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

63 
31.08.2009 Magdalena Kicińska 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

64 
31.08.2009 Beata Kaczmarek 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

65 
31.08.2009 Agnieszka Lipińska 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

66 
31.08.2009 Marzena Kaczmarek 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

67 
31.08.2009 Grzegorz Kaczmarek 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

68 
31.08.2009 Marek Stasikowski 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

69 
31.08.2009 Leonard Powaga 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

70 
31.08.2009 Ewa Powaga 

j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

71 
31.08.2009 

Ryszard Biłyk j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

72 
31.08.2009 Małgorzata 

Lewandowska 
j.w.  

1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

73 
31.08.2009 

Zbigniew Pielucha j.w.  
1. TAK 
2. TAK  
3.TAK 

74 
31.08.2009 Mirosław 

Lewandowski j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

75 
31.08.2009 Magdalena 

Paluszkiewicz 
j.w.  

1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

76 
31.08.2009 

Rafał Leszczyński j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

77 
31.08.2009 

Andrzej Woźniak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

78 
31.08.2009 

Tadeusz Polański j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

79 
31.08.2009 

Karol Woźniak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

80 
31.08.2009 

Andrzej Garczyński j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

81 31.08.2009 Multitechnika 
Krzysztof Gorlak 

j.w.  1. TAK 
2. TAK 
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3. TAK 

82 
31.08.2009 Wojciech 

Tomaszewski j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

83 
31.08.2009 

Sławomir Beszterda j.w. 
Uwaga została skutecznie 
cofnięta przed sesją Rady 
Gminy t^ dnia 14.10.2009 

84 
31.08.2009 

Włodzimierz Dzięcioł j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

85 
31.08.2009 

Alina Beszterda j.w. 
Uwaga została skutecznie 
cofnięta przed sesją Rady 

Gminy tj. dnia 14.10.2009 

86 
31.08.2009 Bogumiła 

Frąckowiak 
j.w.  

1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

87 
31.08.2009 

Iwona Olszewska j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

88 
31.08.2009 

Cezary Frąckowiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

89 
31.08.2009 

Renata Bekasiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

90 
31.08.2009 

Sławomir Bekasiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

91 
31.08.2009 

Mariola Antkowiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

92 
31.08.2009 

Tomasz Bekasiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

93 
31.08.2009 

Zdzisław Antkowiak j.w. ' 
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

94 
31.08.2009 Jarosław 

Paluszkiewicz j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

95 
31.08.2009 

Eugeniusz Nickel j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

96 
31.08.2009 

Paweł Bekasiak j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

97 
31.08.2009 

Piot Pielucha j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

98 
31.08.2009 

Benon Wache j.w. 
Uwaga została skutecznie 
cofnięta przed sesją Rady 

Gminy tj. dnia 14.10.2009 

99 
31.08.2009 

Krystyna Wache j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

100 
31.08.2009 Hanna 

Jerzmanowska j.w.  
1. TAK 
2. TAK 
3. TAK 

 
 

tj.
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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:

1. Do kosztów obciąrających budret Gminy nale-
reć będą:

1) koszty odszkodowaG za grunty pod poszerzenie 
drogi publicznej 2KD-L (ulicy Batorowskiej) - okoEo 
2.920 m2 gruntów;

2) koszty odszkodowaG za grunty pod poszerzenie 

drogi publicznej 1KD-L (ulicy DEuga) - okoEo 1.780 
m2 gruntów;

3) Budowa uzbrojenia w ulicy Batorowskiej i DEu-
giej - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - okoEo 
1.230 m sieci;

4) koszt wykupu gruntów pod teren przepompow-
ni [cieków K oraz koszt budowy przepompowni.

2. Nie przewiduje się kosztów związanych z reali-
zacją dróg 1KDW-14KDW poniewar projektowane 
drogi są drogami wewnętrznymi i Gmina nie będzie 
ponosić kosztów ich wykupu i uzbrojenia.

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LVIII/569/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 papdziernika 2009 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej w Wysogotowie w rejonie ulic Bukowskiei,
Batorowskiej Wierzbowej i DEugiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a oraz art. 40 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1568, Nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 
r. Nr 52, poz. 420) i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 
2782, z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 
1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 
456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 
2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 
r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, 
poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281) - Rada Miasta 
Poznania uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta 
Poznania z dnia 13 papdziernika 2009 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomo[ciami Miasta 
Poznania wprowadza się następujące zmiany:

1. w §12 uchwaEy:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Komunalne nieruchomo[ci gruntowe lub ich czę-

[ci nie będą wydzierrawiane lub wynajmowane pod 
realizację zabudowy kubaturowej tymczasowej lub 
trwaEej, z wyEączeniem ust. 3 pkt 6, 7, 10 i 11.

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Komunalne nieruchomo[ci gruntowe lub ich czę-

[ci mogą być oddawane przez Prezydenta Miasta 
Poznania w dzierrawę lub najem na czas oznaczony 
dEurszy nir 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie 
przetargowym, z zastrzereniem ust. 3.

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
W sytuacjach okre[lonych w ust. 3 pkt 1 i 9, gdy 

o oddanie komunalnych nieruchomo[ci gruntowych 
lub ich czę[ci w dzierrawę lub najem występuje 
więcej nir jeden podmiot, zawarcie umowy dzierra-
wy lub najmu nastąpi z osobą, która zaoferuje naj-
wyrszą stawkę czynszu.

2. w §17 uchwaEy pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Nr XVIII/128/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 

dnia 27 maja 2003 r. w sprawie upowarnienia Pre-
zydenta Miasta Poznania do skEadania o[wiadczeG 
woli o przyjęciu darowizny na rzecz Miasta.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta Poznania.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznana

(-) Grzegorz Ganowicz
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UCHWADA Nr LXIV/889/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwaEę nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 papdziernika 2009 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomo[ciami Miasta Poznania


