
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/413/2012 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 21 sierpnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

działalności gospodarczej w Swadzimiu - rejon węzła komunikacyjnego - dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 

53/10 - część B  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia27 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 działalności 

gospodarczej w Swadzimiu - rejon węzła komunikacyjnego - dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 - część B, 

po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zwany dalej planem.  

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu - rejon węzła komunikacyjnego - dla 

działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część B” w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia rysunek.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:  

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

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

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

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej.  

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku symbolem KD-

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

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają 

negatywnie na ład przestrzenny, w tym  

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,  

b) elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń napowietrznych, 

z wyjątkiem sieci oświetlenia zewnętrznego,  

c) oświetlania obiektów w sposób powodujący oślepianie uczestników ruchu;  

2) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych i reklam o powierzchni nie większej niż 

3 m².  

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 

lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego;  

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

3) zakaz wprowadzania do powietrza substancji ponad wartości określone przepisami odrębnymi;  

4) dopuszczenie lokalizacji ekranów przeciwhałasowych;  

5) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie 

przepisami odrębnymi;  

6) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;  

7) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu 

lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 6. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej.  

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

ustalenia   §9,   §13.  

§ 8. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala 

się zakaz sytuowania zabudowy kubaturowej na terenie KD-Z .  

§ 9. Na terenie drogi publicznej oznaczonym na rysunku symbolem KD-Z ustala się:  

1) klasę drogi zbiorczej;  

2) sytuowanie elementów węzła komunikacyjnego w tym jezdni – łącznic, wiaduktów i poboczy;  

3) usytuowanie dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 2 elementów infrastruktury transportowej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

4) zakaz lokalizacji zjazdów;  

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;  

6) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.  

§ 10. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

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

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 

występowanie na obszarze objętym planem.  

§ 11. W planie:  

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości 

w rozumieniu przepisów odrębnych;  

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu 

przepisów odrębnych.  
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§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy ustala się:  

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących 

i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;  

2) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

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

1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni - łącznic i poboczy, z istniejącym 

i planowanym układem sieci drogowo-ulicznej;  

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;  

3) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pojazdów samochodowych;  

4) stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie się 

wszystkich uczestników ruchu;  

5) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia drogi oraz lokalizacji istniejących 

i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.  

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

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów, lub dreno-

kolektorów gwarantujących zachowanie prawidłowych stosunków wodnych;  

4) podczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;  

6) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako kablowych.  

§ 15. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.  

§ 16. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

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

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne  

(-) Grzegorz Leonhard 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXIV/413/2012 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 21 sierpnia 2012 r. 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIV/413/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 21 sierpnia 2012 r.  

 

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 29.06.2012 r. do 19.07.2012 r.  

Uwagi można było składać do dnia 02.08.2012 r.  

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Tarnowo 

Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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Załącznik Nr 3 

 do Uchwały Nr XXXIV/413/2012   

Rady Gminy Tarnowo Podgórne   

z dnia 21 sierpnia 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu  

– rejon węzła komunikacyjnego – dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część B  

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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

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

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie 

dróg publicznych oraz organizacji ruchu drogowego.  

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:  

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o 

ochronie środowiska;  

2) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub 

służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.  

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez współfinansowanie środkami zewnętrznymi 

w ramach udziału inwestorów inwestycji niedrogowych w finansowaniuw formie porozumień o charakterze 

cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno– prywatnego - „PPP”.  
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