
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/476/2012 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 20 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 

gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej część „A”, w rejonie ul. Sojowej, 

Wierzbowej, Bukowskiej i Skórzewskiej – dla terenu położonego przy rondzie   

– gmina Tarnowo Podgórne  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy 

Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 

gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronieul. Bukowskiej część „A”, w rejonie ul. Sojowej, 

Wierzbowej, Bukowskieji Skórzewskiej – dla terenu położonego przy rondzie – gmina Tarnowo Podgórne, 

zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne.  

2. Plan obejmuje obszar działek, o powierzchni ok. 1 ha, położonych w Wysogotowie przy ulicy 

Bukowskiej i Skórzewskiej.  

3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na rysunku planu.  

4. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – stanowiący rysunek planu, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany „Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie 

po północnej stronie ul. Bukowskiej część „A”, w rejonie ul. Sojowej, Wierzbowej, Bukowskiej 

i Skórzewskiej – dla terenu położonego przy rondzie – gmina Tarnowo Podgórne”;  

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 16 stopni;  

2) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość 

sytuowania ściany budynku lub jej najbardziej wysuniętego elementu, od linii rozgraniczającej teren;  
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4) powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkowąw rozumieniu Polskiej Normy 

PN-ISO9836;  

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynku wyznaczoną przez rzut pionowy 

zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu, przy czym powierzchnię zabudowy działki 

budowlanej lub terenu stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków odpowiednio na działce 

budowlanej lub terenie;  

6) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 

materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymii zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą 

informacyjną lub znakiemw rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności;  

8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, 

przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicęz oznaczeniem sieci infrastruktury technicznej;  

9) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.  

§ 3. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:  

1) teren zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem P/U ;  

2) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-G .  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) dopuszczenie lokalizacji:  

a) obiektów małej architektury,  

b) szyldów,  

c) tablic informacyjnych,  

d) ogrodzeń wyłącznie jako ażurowych lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,8 m, 

z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a;  

2) zakaz lokalizacji:  

a) ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,  

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych przepisami odrębnymi,  

c) urządzeń reklamowych w formie wolno stojącej i umieszczanych na ogrodzeniach,  

d) tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów;  

e) przeszkód lotniczych w rozumieniu przepisów odrębnych.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym instalacji radiokomunikacyjnych, 

radionawigacyjnychi radiolokacyjnych;  

2) zastosowanie do ogrzewania budynków paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi 

wskaźnikami emisji, które nie przekraczają standardów jakości powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi 

oraz energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii;  

3) zakaz lokalizacji funkcji wymagających komfortu akustycznego zgodniez przepisami odrębnymi;  

4) w zakresie gospodarki odpadami:  

a) nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z regulaminem czystościi porządku na terenie gminy 

i przepisami odrębnymi;  
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b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów,a spełniających standardy jakości 

gleby lub ziemi, określone w przepisach odrębnych na działce budowlanej poprzez wykorzystanie ich do 

kształtowania zieleni towarzyszącej inwestycjom, z dopuszczeniem usuwania ich poza obszar planu, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnychod utwardzenia;  

6) na terenie P/U zieleń należy urządzić przed oddaniem obiektów do użytkowania.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie 

podejmuje się ustaleń.  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się 

zagospodarowanie terenu drogi publicznej zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami 

odrębnymi.  

§ 8. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu P/U ustala się:  

1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny, budowle i instalacje przemysłowe, obiekty usługowe, urządzenia 

techniczne, parkingi, place, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, zieleń towarzysząca;  

2) lokalizację budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych w planie;  

3) dopuszczenie remontów, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych;  

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60% powierzchni terenu;  

5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni terenu;  

6) intensywność zabudowy – od 0,3 do 1.8;  

7) dopuszczenie kondygnacji podziemnych;  

8) maksymalną wysokość budynków - nie więcej niż 12 m;  

9) stosowaniedachu płaskiego;  

10) dla elewacji budynków stosowanie koloru białego, szarego, kolorów pastelowych lub koloru naturalnego 

materiału ceramicznego i drewna;  

11) minimalną wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych - 1000m
2 

z dopuszczeniem podziałów 

geodezyjnych dla ewentualnego wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi 

wewnętrzne na terenie zgodnie z potrzebami;  

12) dostęp dla samochodów z drogi dojazdowej na terenie KD-G , uwzględnionejw projekcie rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 307.  

§ 9. W zakresie zasad i wskaźników zagospodarowania terenu dla terenu KD-G ustala się:  

1) lokalizację fragmentu pasów drogowych, w powiązaniu z elementami pasów drogowych usytuowanych 

poza obszarem objętym planem;  

2) zagospodarowanie pasów drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2 lit. b oraz zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.  

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie 

podejmuje się ustaleń.  

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeńw ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, ustala się:  

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń, wynikającychz położenia w terenie zewnętrznej 

ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych;  
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2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń, wynikającychz przebiegu sieci infrastruktury 

technicznej;  

3) uwzględnienie na obszarze planu nieprzekraczalnych ograniczeń wysokości obiektów budowlanych 

w rejonie lotniska Poznań-Ławica oraz w strefie „0” oddziaływania lotniczych urządzeń naziemnych tj. 

ograniczenie wysokości dla wszystkich obiektów budowlanych do 112 m n.p.m;  

4) na terenie KD-G zakaz lokalizacji budynków.  

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

1) lokalizację drogi publicznej klasy głównej na terenie KD-G;  

2) zapewnienie w granicach działki budowlanej:  

a) minimum 3 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na każde 100 m
2 

powierzchni użytkowej 

budynku usługowego,  

b) minimum 25 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w przemyślei produkcji,  

c) minimum 8 miejsc parkingowych na 1000 m
2 
powierzchni użytkowej biur,  

d) minimum 15 miejsc parkingowych na 1000 m
2 
powierzchni użytkowej magazynów i składów;  

3) zapewnienie w granicach działki budowlanej miejsc przeładunku i postoju dla obsługi obiektów i terenu 

samochodami ciężarowymi, w ilości wynikającejz potrzeb planowanej funkcji.  

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:  

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej,w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej;  

2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich modernizacji i przebudowy, 

a także możliwości przełożenia;  

3) zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:  

a) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych z istniejącej sieci wodociągowej,  

b) nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej,  

c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, z dopuszczeniem 

odprowadzenia tych wód do istniejąceji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,  

d) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych odprowadzanychz powierzchni utwardzonych;  

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;  

6) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych małogabarytowych lub wbudowanych w budynki 

o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów nie podejmuje się ustaleń.  

§ 16. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

 Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

(-) mgr Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIX/476/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 20 listopada 2012 r.  
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIX/476/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 20 listopada 2012 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 

gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej część „A”, w rejonie ul. Sojowej, 

Wierzbowej, Bukowskiej i Skórzewskiej – dla terenu położonego przy rondzie  

– gmina Tarnowo Podgórne  

Zgodnie z art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do 

publicznego wglądu w terminie od dnia 28.10.2011 r. do 18.11.2011 r. Uwagi można było składać do dnia 

02.12.2011 r.  

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu.  

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 25.09.2012 r. do 

15.10.2012 r. Uwagi można było składać do dnia 29.10.2012 r.  

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu.  

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie 

ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXXIX/476/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 20 listopada 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  

oraz zasadach ich finansowania  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:  

1. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją dróg publicznych należących do zadań własnych 

gminy, ponieważ teren drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-G znajduje się 

w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.  

2. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

3. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z realizacją przez Gminę zadań własnych.  

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 1767


		2013-02-25T09:04:43+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




