
 

 

UCHWAŁA NR L/619/2013 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – zachodnia strona ulicy 

Szamotulskiej 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 

Nr XXXI/379/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5  czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – zachodnia strona ulicy 

Szamotulskiej, Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:  

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne zatwierdzonego uchwałą nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w Baranowie – zachodnia strona ulicy Szamotulskiej.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Baranowie – zachodnia strona ulicy Szamotulskiej, 

zwany dalej planem, obejmuje obszar ok. 19 ha, którego granice określono na rysunku planu, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną częścią uchwały są:  

1. Rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1;  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne:  

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:  

1) bannerze - należy przez to rozumieć przekaz informacyjny lub reklamowy na płachcie materiału;  

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci 0  – 10 stopni;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekraczać budynek 

oraz obiekt budowlany. Linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, dróg, reklam 
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i nośników reklamowych, balkonów, werand, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, 

niezabudowanych schodów, które mogą przekraczać wyznaczoną linię o 1,0 m;  

4) Gminnym Systemie Informacji (GSI) – należy przez to rozumieć system oznakowania lokalnego 

ułatwiający mieszkańcom i przyjezdnym poruszanie się po miejscowości. W skład systemu wchodzą tablice 

na słupkach oraz tablice na budynkach z nazwami ulic, numerami budynków, granicami dzielnic, 

wskazujące drogę do znaczących punktów w mieście, szklane lub poliwęglanowe tablice na budynkach 

z informacjami dotyczącymi patronów ulic, placów i skwerów lub z pochodzeniem ich nazw, a także duże, 

podświetlane tablice informacyjne z planami, mapami i informacjami dotyczącymi dzielnic, osiedli, ulic 

i traktów;  

5) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć szyld i szyld reklamowy;  

6) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy 

kubaturowej do powierzchni działki budowlanej wyrażony w procentach;  

7) reklamie - należy przez to rozumieć informację w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy wykorzystaniu 

nośnika reklamy o towarach i usługach;  

8) reklamie remontowo-budowlanej – należy przez to rozumieć reklamę umieszczoną na rusztowaniu oraz na 

ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowana tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót 

budowlanych;  

9) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały;  

10) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć stan na dzień uchwalenia planu;  

11) szyldzie - należy przez to rozumieć element informacji wizualnej o powierzchni nie przekraczającej 

0,5m
2
, stanowiący zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej, zawierający logo firmy, nazwę firmy i w zależności od potrzeb zwięzłe określenie 

przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;  

12) szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć rodzaj powiększonego szyldu o powierzchni 

nie przekraczającej 1,5m
2
, zawierający grafikę informacyjno-reklamową określającą nazwę i charakter 

prowadzonej działalności oraz logo firmowe;  

13) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

posiadający określone przeznaczenie;  

14) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne, o ile z treści 

przepisu nie wynika inaczej;  

15) wielkoformatowym nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik o powierzchni eksponującej 

reklamę powyżej 5,0 m
2
. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) oznaczenia ogólne:  

a) granice obszaru objętego planem,  

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,  

c) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny; 

2) oznaczenia określające warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu: nieprzekraczalne linie zabudowy;  

3) oznaczenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:  

a) stanowisko archeologiczne objęte ochroną konserwatorską i ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,  

b) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 

4) przeznaczenie terenu. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania:  
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1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 12 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, 

w tym:  

1) tereny oznaczone symbolami cyfrowymi od 1  do 6  oraz symbolami literowymi oznaczającymi ich 

przeznaczenie pod funkcje:  

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,  

c) ZK – tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej (nieurządzonej); 

2) tereny komunikacji oznaczone symbolami cyfrowymi od 01 do 06 oraz symbolami literowymi 

oznaczającymi ich przeznaczenie pod funkcje:  

a) KDG – tereny dróg publicznych głównych - poszerzenie,  

b) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1. Ustalenia w zakresie zasad lokalizowania reklam:  

1) dla oznaczenia miejsca wykonywania działalności gospodarczej stosować wyłącznie szyldy i szyldy 

reklamowe;  

2) nośniki reklamowe mocować na elewacji budynku w obrębie kondygnacji parteru, w sposób 

nie zmieniający ani nie przysłaniający detalu architektonicznego budynku, drzwi oraz okien;  

3) zakaz lokalizowania nośników reklamowych powyżej kondygnacji parteru budynku;  

4) stosować nośniki reklamowe wykonane wyłącznie z przeźroczystego materiału typu szkło, plastik, pleksa 

lub w kolorystyce spójnej z kolorystyką elewacji budynku;  

5) dopuszcza się lokalizowanie reklam remontowo-budowlanych na czas budowy;  

6) dla każdej działalności gospodarczej dopuszcza się umieszczenie wyłącznie jednego nośnika reklamowego;  

7) dopuszcza się rozmieszczenie Gminnego Systemu Informacji;  

8) zakaz stosowania nośników reklamowych o zmiennym natężeniu światła;  

9) zakaz lokalizowania wszelkiego rodzaju reklam i nośników reklamowych na terenach zielonych, dachach 

budynków, ogrodzeniach, balustradach balkonów i tarasów, drzwiach, witrynach, obiektach budowlanych, 

a także na budynkach, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza;  

10) zakaz lokalizowania bannerów, wielkoformatowych nośników reklamowych oraz innych reklam 

i nośników reklamowych niż dopuszcza niniejsza uchwała. 

2. Ustalenia w zakresie ogrodzeń:  

1) stosować ażurowe ogrodzenia działek o wysokości do 2m w postaci płotów drewnianych, ogrodzeń kutych 

metalowych, siatki obsadzonej żywopłotem. Od strony dróg dopuszcza się lokalizację ogrodzeń 

o wysokości wyłącznie do 1,5m;  

2) dopuszcza się kamienną lub ceramiczną podmurówkę o maksymalnej wysokości do 0,5m;  

3) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki ogrodzeń;  

4) zakaz stosowania do ogrodzeń prefabrykowanych przęseł betonowych. 

3. Ustalenia w zakresie materiałów i kolorystyki:  

1) elewacji - w kolorach jasnych, pastelowych takich, jak: biel, beż, piaskowy, brąz, szarości. Dopuszcza się 

deskowanie i licowanie cegłą. Wyklucza się stosowanie sidingu winylowego. W granicach jednej działki 

obowiązuje jednolita kolorystyka elewacji dla wszystkich budynków;  

2) dachów - pokrycie dachu w kolorze ceglastym, szarym, grafitowym, bądź odcieniach brązu. Stosować 

dachówkę ceramiczną, cementową, dachówkę bitumiczną. Zakaz stosowania blachodachówki. Na 

obiektach chronionych stosować pokrycie dachów stanowiące kontynuację materiałów użytych oryginalnie 
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i w kolorze pokrycia oryginalnego. W granicach jednej działki obowiązuje jednolite pokrycie dachu dla 

wszystkich budynków;  

3) oświetlenia ulicznego – zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 

4. Obiekty telekomunikacyjne wymagające konstrukcji wsporczych wkomponować w krajobraz stosując 

maskujące formy architektoniczne (np. w postaci drzew, slupów ogłoszeniowych, pomników, kominów, mebli 

miejskich, itp.).  

5. W granicach jednej działki budowlanej obowiązuje jednolita forma i kształt dachu dla wszystkich 

budynków.  

6. Zakaz lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych obiektów gospodarczych. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1. Zakaz lokalizacji inwestycji zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, 

z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.  

2. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 

środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 

i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.  

3. Zakaz prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w 

jego sąsiedztwie stosunki gruntowo – wodne.  

4. Zakres uciążliwości dla środowiska z racji dopuszczonej funkcji musi być ograniczony do granic 

obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się na nim pomieszczenia na pobyt ludzi 

muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. Nie dotyczy urządzeń 

i obiektów infrastruktury technicznej.  

5. Ustala się konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami.  

6. Realizacja zapisów planu nie może prowadzić do pogorszenia warunków aerosanitarnych na 

przedmiotowym terenie oraz na terenach sąsiednich.  

7. Gromadzenie i dalsze zagospodarowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi.  

8. Należy zachować zdrowy drzewostan, nadwodne ciągi zieleni oraz wprowadzać zadrzewienia 

i zakrzaczenia, jako uzupełnienia przestrzenne.  

9. W granicach działek nakazuje się wprowadzać zieleń urządzoną, towarzyszącą zabudowie 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.  

10. Dopuszcza się usunięcie wybranych drzew w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

11. Zakaz stosowania paliw węglowych do celów grzewczych w nowopowstających budynkach.  

12. Dla terenów MN należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej, a dla terenów MN/U, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

13. Stosować w miarę możliwości materiały pozwalające na infiltrację wód opadowych.  

14. Należy zachować istniejące wody powierzchniowe, w tym urządzenia melioracji podstawowej 

i szczegółowej. Dopuszcza się skanalizowanie istniejących rowów w granicach terenu 03-KDW. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej:  

1. W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

oznaczone na rysunku planu. Dla obiektów tych obowiązują następujące ustalenia:  

1) obowiązuje zachowanie kształtu brył budynków, ich obrysów zewnętrznych, wysokości, kształtów dachów, 

kształtu stolarki okiennej użytej oryginalnie;  
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2) obowiązuje zachowanie rozplanowania elewacji budynku, w tym zachowanie usytuowania głównych wejść 

do budynku oraz układu otworów okiennych i drzwiowych, ważniejszych podziałów architektonicznych 

elewacji, detalu architektonicznego;  

3) obowiązuje zachowanie zasad lokalizacji obiektów na działkach w linii zabudowy obiektów chronionych;  

4) dopuszcza się modernizację i rewaloryzację budynków chronionych. 

2. Na części obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane jest stanowisko 

archeologiczne objęte ochroną konserwatorską i ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dla ochrony 

archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach stanowiska archeologicznego ustala się obowiązek 

prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych 

z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu. W uzasadnionym przypadku nakaz wstrzymania inwestycji 

celem przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Na prowadzenie badań archeologicznych 

inwestor winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie, przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

§ 8. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi w granicach obszaru opracowania planu są tereny oznaczone 

na rysunku planu symbolami KDG.  

2. Latarnie, słupki oddzielające przestrzenie ruchu pieszego i samochodowego oraz kosze na śmieci, 

dostosować do charakteru architektonicznego przestrzeni publicznej. 

§ 9. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w Rozdziale 

III uchwały.  

2. Uznaje się za zgodne z planem istniejące na dzień uchwalenia planu obiekty budowlane, na które 

wydano pozwolenie na budowę. Dotyczy to również obiektów, które położone są w całości lub części 

pomiędzy linami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi teren.  

3. Dopuszcza się zmianę parametrów istniejących budynków w liniach istniejącej zabudowy, zgodnie 

z ustaleniami planu.  

4. Dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, posiadającej 

inny rodzaj dachu niż ustalony w niniejszym planie, zezwala się na modernizację i przebudowę obiektów, 

z możliwością zachowania dotychczasowego dachu, a także ich rozbudowę zgodnie z ustaleniami planu, 

z zachowaniem geometrii dachu jak w części istniejącej. 

§ 10. Nie ustala się granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

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

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.  

§ 11. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym.  

§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

1. Ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 

sytuowanych na czas budowy.  

2. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu działania lotniczych urządzeń naziemnych (radaru 

dozorowania oraz radaru meteo). Obowiązują przepisy odrębne.  

3. Ustala się zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  

1. Ustala się, iż system komunikacji w granicach obszaru objętego opracowaniem planu tworzą tereny 

o następującej klasyfikacji:  

1) KDG - tereny dróg publicznych głównych - poszerzenie;  

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
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2. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5m.  

3. Drogi wewnętrzne posiadające jeden wyjazd zakończyć placem manewrowym o wymiarach 12,5m 

x12,5m.  

4. Dla terenów przylegających bezpośrednio do terenu drogi wojewódzkiej nr 184 (ul. Szamotulskiej) ustala 

się dostępność komunikacyjną za pośrednictwem dróg niższej kategorii (KDW) oraz istniejących zjazdów 

z drogi wojewódzkiej nr 184, przy czym nie zezwala się na lokalizację nowych, bezpośrednich włączeń 

(skrzyżowań i zjazdów) do drogi wojewódzkiej nr 184 (ul. Szamotulskiej). Dla pozostałych terenów ustala się 

dostępność komunikacyjną z istniejących lub projektowanych dróg wewnętrznych KDW.  

5. W granicach działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe w ilości:  

1) dla obiektów usługowych – min. 2,5 miejsca postojowego/100m² powierzchni użytkowej usług;  

2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2  miejsca postojowe dla 1  lokalu mieszkalnego; 

6. W przypadku lokalizowania naziemnych miejsc postojowych, ustala się obowiązek wprowadzania 

zieleni towarzyszącej.  

7. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:  

1) lokalizację budynków i urządzeń związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, na 

warunkach określonych w obowiązujących przepisach;  

2) ciągi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe;  

3) miejsca postojowe;  

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

5) zieleń;  

6) małą architekturę. 

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej:  

1. Zaopatrzenie w wodę:  

1) z istniejącego wodociągu;  

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej. 

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną:  

1) z sieci energetycznej;  

2) dopuszcza się wydzielenie terenów pod stacje transformatorowe;  

3) dopuszcza się usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi. 

3. Zaopatrzenie w energię cieplną:  

1) indywidualne, z zastosowaniem nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, tj. nieuciążliwych dla 

środowiska, wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno, itp. Dopuszcza się korzystanie 

ze źródeł energii odnawialnej. 

4. Zaopatrzenie w gaz:  

1) z sieci gazociągu;  

2) należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej na 

podstawie przepisów odrębnych;  

3) dopuszcza się przebudowę sieci gazowej z kolidującymi obiektami. 

5. Odprowadzenie ścieków:  

1) do sieci kanalizacji sanitarnej;  
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2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji, w celu obsługi przedmiotowej 

inwestycji;  

3) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków. 

6. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:  

1) w granicach działki budowlanej. Dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej;  

2) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych do odbiornika zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

3) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe w granicach działki 

budowlanej;  

4) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie 

przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej;  

5) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 

zaleganiem wód opadowych. 

7. Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych:  

1) w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną. 

8. Gospodarowanie odpadami stałymi:  

1) na terenie każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce na pojemniki służące do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych;  

2) należy stosować zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych oraz upowszechniać selektywną 

zbiórkę odpadów z zaleceniem podziału na frakcję suchą i mokrą;  

3) należy wprowadzić wstępną segregację odpadów, zorganizować wywóz odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych, zielonych i niebezpiecznych;  

4) obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka 

odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi. 

9. Nakazuje się lokalizować infrastrukturę techniczną w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się 

lokalizację sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej na każdym terenie. Dopuszcza się wydzielenie działki 

o powierzchni mniejszej niż ustalono w niniejszej uchwale, z przeznaczeniem jej na sieć lub urządzenie 

infrastruktury technicznej.  

10. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób 

nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi).  

11. Należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej położonych poza liniami 

rozgraniczającymi dróg dla zarządzających sieciami.  

12. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej.  

13. Obiekty budowlane projektować i budować zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

określonymi w przepisach odrębnych. 

§ 15. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów.  

§ 16. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w wysokości 30%. 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe:  

§ 17. Dla terenów 1-MN/U, 2-MN/U oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:  

a) w granicach jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie:  
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- jednego budynku mieszkalnego,  

- jednego budynku mieszkalno-usługowego,  

- jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku usługowego,  

- jednego budynku mieszkalnego i 1 budynku gospodarczego lub garażowego,  

- jednego budynku mieszkalno - usługowego i 1 budynku gospodarczego lub garażowego, 

b) zakaz lokalizacji dobudowanych budynków usługowych do budynków mieszkalnych,  

c) dopuszcza się usługi wyłącznie nieuciążliwe, tj: hotelarskie, handlu, biznesu, gastronomii, edukacji, 

kultury i sztuki, biurowe, sportu, ochrony zdrowia, w tym gabinety lekarskie oraz drobne rzemiosło.  

d) zakaz lokalizacji inwestycji zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko,  

e) obiekty usługowe dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) forma zabudowy: wolnostojąca,  

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 40%, lecz nie więcej niż 400m
2
 łącznie; 

w przypadku realizacji budynku wolnostojącego usługowego maksymalna powierzchnia - 300m
2
,  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 25%, lecz nie więcej niż 320m
2
, 

d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – od 0,1 do 0,8,  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – od 0,1 do 0,5, 

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 30%,  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50%, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:  

- dla budynków mieszkaniowych, usługowych i mieszkaniowo-usługowych – 2,  

- dla budynków garażowych, gospodarczych – 1, 

g) maksymalna wysokość zabudowy:  

- dla budynków mieszkaniowych, usługowych i mieszkaniowo-usługowych – 9m,  

- dla budynków garażowych, gospodarczych – 6m, 

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej pojedynczego budynku: 23m,  

i) maksymalna wysokość posadzki parteru: 0,5m,  

j) parametry dachu: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 22-35 stopni,  

k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: dla działki nr 297/1 - 700m
2
, dla 

pozostałych terenów - 800m
2
; Zachowuje się istniejące w dniu uchwalenia planu działki,  

l) minimalna szerokość frontu działki: 20m,  

m) zasady scalania i podziału: podziały geodezyjne działek nie mogą generować nowych włączeń 

(skrzyżowań i zjazdów) do drogi wojewódzkiej nr 184 (ul. Szamotulskiej),  

n) kąt położenia projektowanych granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego: 45-120 stopni,  

o) przekształcenia istniejącej zabudowy:  
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- dopuszcza się zmianę parametrów istniejących budynków w liniach istniejącej zabudowy, zgodnie 

z ustaleniami planu,  

- dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, posiadającej 

inny rodzaj dachu niż ustalony w niniejszym planie, zezwala się na modernizację, przebudowę 

i rozbudowę obiektów, z możliwością zachowania dotychczasowego dachu. 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy:  

a) na terenie 2-MN/U zlokalizowane są obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków objęte ochroną, 

oznaczone na rysunku planu. Obowiązują przepisy jak w § 7  ust. 1  uchwały,  

b) na części terenu 1-MN/U zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne objęte ochroną konserwatorską 

i ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dla terenów tych obowiązują przepisy jak 

w § 7  ust. 2  uchwały,  

c) podziały geodezyjne działek nie mogą generować nowych włączeń (skrzyżowań i zjazdów) do drogi 

wojewódzkiej nr 184 (ul. Szamotulskiej). 

§ 18. Dla terenów 3-MN, 5-MN oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W granicach działki budowlanej 

dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowego lub 

gospodarczego,  

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) forma zabudowy: wolnostojąca,  

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 25%,  

d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: od 0,1 do 0,5,  

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,  

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:  

- dla budynków mieszkaniowych – 2,  

- dla budynków garażowych i gospodarczych – 1, 

g) maksymalna wysokość zabudowy:  

- dla budynków mieszkaniowych – 9m,  

- dla budynków garażowych i gospodarczych – 6m. 

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej pojedynczego budynku: 23m,  

i) maksymalna wysokość posadzki parteru: 0,5m,  

j) parametry dachu: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 22-35 stopni,  

k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800m
2
,  

l) minimalna szerokość frontu działki: 20m,  

m) zasady scalania i podziału: nie ustala się,  

n) kąt położenia projektowanych granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego: 40-120 stopni; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: część terenu 3-MN, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stanowiska 

archeologicznego objętego ochroną konserwatorską i ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dla 

terenów tych obowiązują przepisy § 7  ust. 2  uchwały. 

§ 19. Dla terenu 4-MN oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  
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1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację 

wyłącznie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowego lub gospodarczego.  

2) zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) forma zabudowy: wolnostojąca,  

b) linie zabudowy: jak na rysunku planu,  

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 25%,  

d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: od 0,1 do 0,5,  

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,  

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:  

- dla budynków mieszkaniowych – 2,  

- dla budynków garażowych i gospodarczych – 1, 

g) maksymalna wysokość zabudowy:  

- dla budynków mieszkaniowych – 9m,  

- dla budynków garażowych i gospodarczych – 6m, 

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej pojedynczego budynku: 23m,  

i) maksymalna wysokość posadzki parteru: 0,5m,  

j) parametry dachu: dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 22-35 stopni,  

k) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: w liniach rozgraniczających terenu, zgodnie 

z rysunkiem planu,  

l) szerokość frontu działki: jak na rysunku planu,  

m) zasady scalania i podziału: nie ustala się,  

n) kąt położenia projektowanych granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego: jak na rysunku 

planu. 

§ 20. Dla terenu 6 -ZK oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej (nieurządzonej);  

2) zasady zagospodarowania terenu: W celu ochrony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

przed uciążliwościami, stosować nasadzenia zieleni wysokiej zimozielonej w sposób niekolidujący 

z urządzeniami naziemnymi i podziemnymi infrastruktury technicznej.  

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. Dopuszcza się zlokalizowanie ścieżek pieszych, 

rowerowych, pieszo-rowerowych oraz obiektów małej architektury.  

4) należy zachować istniejące wody powierzchniowe, w tym urządzenia melioracji podstawowej 

i szczegółowej. 

§ 21. Dla terenów 01-KDW, 02-KDW oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;  

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu;  

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: część terenów, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stanowiska 

archeologicznego objętego ochroną konserwatorską i ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dla 

terenów tych obowiązują przepisy § 7  ust. 2  uchwały. 

§ 22. Dla terenu 03-KDW oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;  
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2) wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu;  

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: część terenów, jak na rysunku planu, zlokalizowana jest w granicach stanowiska 

archeologicznego objętego ochroną konserwatorską i ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dla 

terenów tych obowiązują przepisy § 7  ust. 2  uchwały;  

4) dopuszcza się skanalizowanie istniejących rowów. 

§ 23. Dla terenu 04-KDG, 05-KDG, 06-KDG oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych głównych – poszerzenie;  

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: jak na rysunku planu,  

b) dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych; 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: zakaz lokalizowania miejsc postojowych. 

Rozdział 4. 

Ustalenia końcowe:  

§ 24. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący  

(-) Grzegorz Leonhard  
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Załącznik Nr 1 

  do Uchwały Nr L/619/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  
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Załącznik Nr 2 

  do Uchwały Nr L/619/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag  

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:  

L.p. 
Data  

wpływu  

uwagi 

Nazwisko 

i imię,  
i adres  

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie  

nieruchomości,  
której  

dotyczy  

uwaga 

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy w sprawie  

rozpatrzenia uwag 

 

 

Uwagi/Uzasadnienie 

uwaga  
uwzględniona 

uwaga  
nieuwzględniona 

1.  05.02.2013  Beata Sternal  

 
„Po zapoznaniu się z planem 

zagospodarowania stwierdzam, że 
jest on bardzo niekorzystny na moja 

stronę. Według planu droga 03-

KDW zabiera całą działkę 298/12 
oraz ogranicza wytyczonymi 

liniami zabudowy ze strony drogi 

03-KDW i drogi, której w chwili 
obecnej jestem współwłaścicielem 

– 08-KDW. Droga 08-KDW jest 

wytyczona do dojazdu do drogi 03-
KDW jako jednokierunkowa. Nie 

rozumiem dlaczego wytyczono 
jeden kierunek.  

Plan zagospodarowania jest dobry, 

ale nie mogę się zgodzić na tak 
duży uszczerbek z moich działek na 

rzecz publiczną”.  

298/11, 298/12   X  Droga 03-KDW 

nie przebiega przez dz. nr 
298/12. 

Najprawdopodobniej chodzi 

o dz. nr 298/8 

2  05.02.2013  Janusz 

Łakomiec  

 

Wnioskuję o:  

Zmniejszenie szerokości drogi 
oznaczonej w planie 08-KDW 

z 6 metrów do 5  metrów 

i oznaczenie jej jako drogi o ruchu 
dwukierunkowym.  

Uwzględnienie mojego wniosku 
(opis + szkic) złożonego 

w Urzędzie Gminy dnia 07.05.2012 

r. (w związku z przystąpieniem do 
opracowania miejscowego planu 

zagospodarowani przestrzennego) 

związanego z proponowanym, 
przyszłościowym podziałem działki 

298/7 i zapewnieniem dostępu do 

drogi publicznej dla działek 
powstałych po takim podziale. 

Jednocześnie wnioskuje 

o likwidację w wyłożonym 
projekcie odcinka drogi 03-KDW 

na długości przylegającej do działki 

nr 298/7  
Uwzględnienie w opracowywanym 

planie możliwości podziału działki 

o powierzchni 2261 m2 na trzy 
mniejsze (po ewentualnym 

rozebraniu kurnika) 

Umieszczenie w planie zapisu 
określającego minimalna 

powierzchnię działek zarówno dla 

terenów MN jak i MN/U na 
poziomie 750 m2.  

teren planu   X  Zlikwidowano drogę 08-

KDW z rysunku planu, treść 
uchwały dopuszcza 

lokalizację dróg 

wewnętrznych o minimalnej 
szerokości 5m. 

 06.02.2013  Jerzy Mieloch  

 
I. Uwagi dotyczące części 

graficznej i tekstowej projektu.  

Zarówno część graficzna jak 

i tekstowa sprawiają wrażenie 

chaotycznych i niedopracowanych; 
w wielu punktach są rażąco 

niespójne, a nawet sprzeczne ze 

stanem faktycznym.  

Teren planu   X  1. Projekt planu uzyskał 

uzgodnienie Zarządu 

Województwa 

Wielkopolskiego.  

 
2. Informacja o braku sieci 

gazowej dotyczyła sieci 

przesyłowej wysokiego 
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Na dzień 30.01.2013r. brak 

w dokumentacji uzgodnienia 

projektu z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego Departamentu 

Infrastruktury.  
Skoro dystrybutor gazu na tym 

terenie nie daje w uzgodnieniach 

projektu gwarancji rozbudowy 
sieci, nie powinien znaleźć się 

w projekcie dla terenów 

mieszkaniowych i mieszkaniowo - 
usługowych zapis o zakazie 

stosowania paliw węglowych do 

celów grzewczych w nowo 
powstających budynkach (& 

6  pkt.11).  

W części graficznej planu 

nie uwzględniono przebiegu 

istniejącej drogi wojewódzkiej nr 

184 z wyznaczeniem terenu, który 
w liniach rozgraniczających 

obejmowałby inwestycje drogowe 

zrealizowane w ciągu ostatnich lat. 
Na rysunku planu droga oznaczona 

jest symbolem KDG-014 (symbol 

poza granicami terenu objętego 
planem), bez wyznaczenia terenu 

o funkcji drogi publicznej 

w granicach tego planu. Natomiast 
w tekście projektu uchwały mpzp 

w & 13 pkt 1  w ramach ustaleń 

dokonanych dla systemu 
komunikacyjnego realizowanego 

w granicach terenów objętych 

planem przewidziano między 

innymi tereny dróg publicznych 

głównych - poszerzenie.  

W tym zakresie tekst planu 
i załącznik graficzny, stanowiący 

jego integralną część są niespójne. 

Brak terenów odpowiadających 
temu przeznaczeniu na załączniku 

graficznym do planu. Skoro, więc 

nie wyznaczono w części graficznej 
planu terenów KDG 

z przeznaczeniem –na poszerzenie 

układu komunikacyjnego, 
wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi od terenów 

o innych funkcjach, nie można 
zrealizować ustaleń & 22, gdyż 

dotyczą one inwestycji 
zlokalizowanych na terenach dróg 

publicznych, których w obrębie 

planu nie ma. Dokonane ustalenia 
dopuszczają również kolejne 

poszerzenia drogi i inne formy 

zagospodarowania terenu ( kolejne 
zatoki i przystanki autobusowe, 

chodniki itd.) w liniach 

rozgraniczających terenu, jak 
w części graficznej planu. Problem 

jednak stanowi fakt, że terenu 

takiego tj. dróg publicznych 
głównych na rysunku planu de facto 

nie wyznaczono. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 
od strony wschodniej graniczy 

bezpośrednio z przebiegającą 

z północy na południe drogą 
wojewódzką znajdującą się jednak 

poza granicami planu. Zwraca 

uwagę fakt, że rysunek planu 
nie uwzględnia zrealizowanych już 

wzdłuż tej drogi projektów 

przebudowy i rozbudowy, 
związanych z wykonaniem m.in. 

ciśnienia administrowanej 

przez GAZ-SYSTEM.  

 
3. Projekt planu zawierał 

poszerzenia drogi 

wojewódzkiej. Projekt 
skorygowano o jedną zatokę 

autobusową.  

 
4-5. Instytucje, o których 

mowa w art. 17 ustawy 

o planowaniu 
i zagospodarowaniu 

przestrzennym uzgadniają 

projekt planu w zakresie 
swoich zadań i kompetencji. 

Zmiana kategorii drogi 

nie miała wpływu na etap 

uzgodnień. Gmina 

nie zamyka dróg będących 

jej własnością.  
 

6. Linia zabudowy została 

wyznaczona zgodnie 
z ustawą o drogach 

publicznych oraz 

w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy. Odsunięcie 

zabudowy korzystnie 

wpływa na ład przestrzenny 
i pozwala np. na lokalizację 

podjazdów.  

 
7. W projekcie planu 

dopuszczono wyższe 

ogrodzenia poza częścią 

frontową – maksymalnie 

2m.  

 
8. Plan ustala kąt dachu 22-

35 w nawiązaniu do 

charakteru istniejącej 
zabudowy. Dla rozbudowy 

i przebudowy istniejących 

budynków dopuszcza się 
zachowanie 

dotychczasowego dachu.  

 
9. Na terenach zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usłgowej 
dopuszcza się usługi 

nieuciążliwe towrzyszące 
zabudowie mieszkaniowej. 

Zatem powierzchnia 

zabudowy 300m2 jest 
wystarczająca. 
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przystanków, zatok autobusowych 

itp. Zrealizowane inwestycje 

drogowe położone są w granicach 
objętych projektem mpzp, który na 

terenie funkcjonujących już 

przystanków komunikacji 
publicznej przewiduje funkcję 

mieszkaniową i usługową 

oznaczoną symbolem 1MN/U. Na 
jakiej zatem podstawie można 

korzystać z istniejących 

przystanków komunikacji 
publicznej, skoro położone są one 

na terenach prywatnych, 

przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową? Takie 

ustalenia oznaczają, że plan 

w obecnym kształcie już w dniu 

ewentualnego uchwalenia będzie 

nieaktualny, gdyż nie uwzględnia 

inwestycji zrealizowanych na 
podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych. Przekształcenia 

dokonywane za pomocą mpzp 
powinny uwzględniać stan 

faktyczny terenu, którego dotyczą 

oraz wprowadzać takie regulacje, 
które nie stałyby w sprzeczności 

z wcześniej podjętymi przez urząd 

decyzjami. Część graficzna 
projektu planu radykalnie i wielu 

punktach stan faktyczny terenu 

zmienia.  
Istnieje zasadnicza rozbieżność 

pomiędzy rysunkiem planu, na 

podstawie którego urząd uzyskał 

stosowne uzgodnienia powołanych 

do tego instytucji, a częścią 

graficzną planu, która została 
wyłożona. Na załączniku 

graficznym do uzgodnień droga 

gminna nr 303 oznaczona jest 
symbolem 01-KDD i 02-KDD 

(tereny dróg publicznych 

dojazdowych).W załączniku 
graficznym do projektu planu ta 

sama droga oznaczona jest jako 

KDW -01 i KDW -02, co oznacza 
zasadniczą różnicę.  

Obie części projektu zmieniają 

kategorię drogi gminnej nr 303 na 
drogę wewnętrzną 01-KDW i 02- 

KDW, droga gminna nr 
303 w założeniach projektu 

przestaje istnieć. Stwarza to realną 

możliwość całkowitego odcięcia 
dostępności komunikacyjnej 

właścicielom znacznej części 

objętego planem terenu, oraz rażąco 
ogranicza swobodę korzystania 

z drogi publicznej, jaką jest droga 

gminna. Zapis ten rodzi daleko 
idące konsekwencje dla właścicieli 

działek przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową 
i mieszkaniowo- usługową ~ do 

uniemożliwienia im jakichkolwiek 

inwestycji włącznie. Drogę 
wewnętrzną Gmina może zamknąć 

w każdej chwili i odciąć 

jakikolwiek dojazd do położonych 
przy tej drodze działek, bądź 

dopuścić korzystanie z niej jedynie 

na własnych warunkach, mogących 
niejednokrotnie nieść ze sobą 

zobowiązania finansowe dla 

użytkowników.  
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II. Uwagi dotyczące działek 302/6 

i 302/7.  

6. Proszę o rozważenie 
dopuszczenia lokalizacji budynków 

w granicach działek, szczególnie na 

terenach przyległych do ul. 
Szamotulskiej (droga wojewódzka 

nr 184) oraz do drogi gminnej nr 

303, której kategoria w projekcie 
planu zmieniona została na drogę 

wewnętrzną 01-KDW, 02-KDW. 

Lokalizacja budynków, szczególnie 
usługowych w granicach działek 

przy tych drogach pozwoli 

wykorzystać szeroko rozumiany 
potencjał usługowy tych miejsc. 

Przemawia za tym sąsiedztwo ul. 

Szamotulskiej – ruchliwej 

i hałaśliwej – tereny położone 

najbliżej tej drogi bądź już 

nie nadają się, bądź z uwagi na 
rosnące natężenie ruchu, oraz 

charakter zabudowy obu stron ulicy 

Szamotulskiej (hale,budynki 
wielkogabarytowe nie mieszkalne, 

warsztaty, sklepy itd.) - wkrótce 

przestaną nadawać się do 
zamieszkania. Sztuczne 

utrzymywanie dominującej funkcji 

mieszkaniowej na tych terenach 
wydaje się krótkowzroczne, 

i sprzeczne z ideą planowania 

przestrzennego. Plany powinny 
przewidywać procesy 

urbanizacyjne oraz ich kierunek na 

danym obszarze ( po obu stronach 

ulicy), a nie ograniczać lub wręcz 

przerywać proces już dokonanych 

i dokonujących się zmian.  
7. Proszę o dopuszczenie wyższych 

ogrodzeń działek, przede 

wszystkim ich części poza 
frontowych. Zapis & 5  ust.2 pkt 

1  powinien dotyczyć ustaleń 

w zakresie ogrodzeń od strony 
frontowej działek.  

W tym zakresie należałoby 

doprecyzować zapisy paragrafu.  
Ogrodzenie o wysokości 1,5m 

pomiędzy działkami i w ich tylnej 

części, zwłaszcza pomiędzy 
budynkami usługowymi jest 

zdecydowanie niewystarczające, 
chociażby z uwagi na 

bezpieczeństwo.  

8. Proszę o rozważenie zmiany 
parametrów dachu - na 

dwuspadowe i wielospadowe 

o kącie nachylenia 15-35. Umożliwi 
to bardziej elastyczne dostosowanie 

nowej zabudowy do budynków już 

istniejących po obu stronach ul. 
Szamotulskiej, a także będzie 

stanowiło spójną całość 

z zabudową, jaka powstanie na 
podstawie nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w sąsiednich Chybach 
(dopuszczające takie właśnie 

parametry).  

9. Proszę o rozważenie zwiększenia 
maksymalnego wskaźnika 

powierzchni zabudowy dla 

wolnostojącej zabudowy usługowej 
z 300 do 400 metrów 

kwadratowych.  

Atrakcyjność mieszkaniowa tych 
terenów będzie spadać, natomiast 
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nowoczesne i stojące na wysokim 

poziomie usługi, na które 

zapotrzebowanie będzie rosło-
zwłaszcza te, które dopuszcza 

projekt planu- wymagają spełnienia 

nowoczesnych standardów, a zatem 
i większej powierzchni budynków.  

 06.02.2013  Paweł Rogala  

 
Zgodnie z ustawą art. 18 ust 1  oraz 

art 18 ust 2  i ust 3  ustawy z dnia 

27 marca 2003 4) r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

zgłaszam następujące uwagi do 

projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego w Baranowie- 

zachodnia strona ulicy 
Szamotulskiej.  

W pierwszej kolejności chciałbym 

podnieść zarzut, że Gmina 

wywołując uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzenia zmian 

w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 

w moim odczuciu działała nie dla 

dobra ogółu ale w celu 
zaspokojenia konkretnych celów 

osoby zainteresowanej dokonaniem 

zmian z pokrzywdzeniem 
i istotnym naruszeniem prawa 

własności właścicieli sąsiadujących 

nieruchomości. Nikt ze strony 
władz gminnych nie zawiadomił 

mnie, jako właściciela sąsiedniej 

nieruchomości 
o przygotowywanych zmianach 

planu, abym mógł też przedstawić 

moją wizję zagospodarowania 

własnej nieruchomości dla terenu 

objętego projektem zmian. 

W związku z powyższym nie do 
przyjęcia są plany próbujące 

zamienić część mojej 

nieruchomości tj działki 286/1 na 
drogę dojazdową do planowanego 

„osiedla A deweloperskiego”. Do 

osiedla zgodnie z projektem planu 
prowadzą drogi dojazdowe od ul. 

Szamotulskiej i zainteresowany 

deweloper, kosztem własnej 
nieruchomości winien dokonać 

planu podziału nieruchomości 

w taki sposób, aby plan ten 
uwzględniał dojazd do każdej 

planowanej i wydzielonej 

nieruchomości. Przedłożony projekt 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje utworzenie dojazdu do 
planowanego podziału 

nieruchomości wydzielonych 

z nieruchomości dewelopera, 
kosztem mojej nieruchomości, 

jednocześnie maksymalizując 

w przyszłości zysk dewelopera za 
większy metraż „ nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży 
a nie zajętych na utworzenie 

koniecznych dróg dojazdów do 

wydzielonych nieruchomości.  
Planowana droga, na odcinku mojej 

nieruchomości, uniemożliwi mi 

swobodne korzystanie z moje 

nieruchomości tj. wjazd sprzętem 

i pojazdami, które wykorzystuję 

w prowadzonej obecnie działalności 
gospodarczej na działce 286/1. 

Transport i dostawy materiałów 

i oczekujące na załadunek środki 

286/1   X  Uwaga bezprzedmiotowa 

w zakresie układu 

komunikacyjnego. Po 
pierwszym wyłożeniu 

projektu planu 

zlikwidowano wiele dróg 
z rysunku planu. Treść 

uchwały dopuszcza 
lokalizację dróg 

wewnętrznych o minimalnej 

szerokości 5m.  

Działka zgodnie ze Studium 

przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową 
i zieleń.  
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transportowe odbiorców produktów 

będą przeszkadzały w użytkowaniu 

drogi przez inne pojazdy co będzie 
powodem niepotrzebnych scysji. 

Powyższa sytuacja przełoży się 

bezpośrednio na renomę 
i negatywna reklamę mojej firmy 

oraz na zwiększenie kosztów 

prowadzenia działalności 
gospodarczej. Usytuowanie drogi 

blisko moich zabudowań (ok. 9  m) 

nie pozwoli mi na swobodne 
pozostawienie pojazdów 

samochodowych.  

 
Na części działki- dojeździe do 

miejsca prowadzenia działalności 

obecnie mogę pozostawić pojazdy 

(z uwagi na utwardzenie, które 

wykonałem własnym kosztem 

i staraniem), ponadto wzmożony 
ruch może uszkodzić przyłącza 

mediów poprowadzone w pasie 

drogowym. Obecnie na działce 
286/1 prowadzę działalność 

gospodarczą, zatrudniając 

pracowników oraz na bieżąco 
reguluję zobowiązania publiczno 

prawne także na rzecz gminy.  

Niezaprzeczalnym walorem działki 
286/1 jest jej obecne usytuowanie 

z dala od ulicy Szamotulskiej, co 

zapewnia spokój i ciszę, które to 
walory bezpowrotnie działka straci 

wskutek wzmożonego ruchu innych 

użytkowników drogi. Obecny 

wjazd prywatny pomiędzy 

działkami 287; 286/4 i 286/5 

gwarantuje mi zachowanie 
wspomnianych wyżej walorów 

działki oraz swobody przy 

prowadzeniu działalności 
gospodarczej.  

W niedalekiej przyszłości planuję 

inny sposób zagospodarowania 
mojej nieruchomości, podziału jej 

i przekazania następcom pod 

zabudowę. W związku 
z powyższym proszę 

o uwzględnienie w projekcie planu, 

aby całą działkę 286/1 przeznaczyć 
pod zabudowę mieszkaniową, 

a nie jak się obecnie proponuje 
tylko w części i to w taki sposób, że 

dalsza część działki straci swoje 

walory użytkowe i nie będzie 
możliwy do zrealizowania 

zakładany plan podziału 

nieruchomości.  
Reasumując podnoszę, że:  

- projekt zdaje się nie uwzględniać, 

że tyczona droga przechodzi przez 
prywatne i już zagospodarowane 

działki. Przedstawiony Projekt 

nie uwzględnia, że jedna osoba 
może być właścicielem kilku 

działek itp. Stąd Projekt już 

w założeniach jest oparty o niepełne 
i nierzetelne dane.  

- z uwagi na brak uzgodnień 

z właścicielami działek, projekt 
nie zawiera planowanego innego 

sposobu użytkowania mojej 

nieruchomości, co powoduje już na 
obecnym etapie konflikt interesów.  

- do planowanego osiedla istnieje 

kilka dróg dojazdowych 
i nie zachodzi przypadek 
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ustanowienia drogi koniecznej, 

a projekt planowanej drogi przez 

działkę 286/1 służy wyłącznie 
optymalizacji zysków dewelopera.  

- projektowana droga zabiera dużą 

powierzchnię działki nr 286/1 
pozbawiając ją walorów 

stanowiących o jej wartości.  

- projekt drogi zdaje się 
nie uwzględniać istniejących 

kilkanaście metrów dalej, innych 

dróg dojazdowych i jest 
niepotrzebnym dublowaniem 

istniejących dróg, przez co 

nie wnosi żadnego nowego 
rozwiązania w infrastrukturę 

drogową naszego terenu, jest 

niepotrzebnym kosztem 

społecznym i finansowym.  

Propozycje:  
W związku z tym, przedstawiam 
następujące rozwiązania:  

Przeznaczyć teren działki 286/1 

w całości pod zabudowę 
mieszkaniową.  

 26.03.2013  Janusz 

Łakomiec  

 

Jeszcze przed powtórnym 

wyłożeniem do publicznego wglądu 
chciałbym zgłosić następujące 

uwagi;  

w nowym projekcie działki 298/12, 
298/13, 297/2 oraz 298/9 

przeznaczono pod budownictwo 

jednorodzinne i usługowe. Ze 
względu na małe powierzchnie tych 

działek oraz ich kształt nie jest 

możliwe wybudowanie na nich 

jakichkolwiek budynków. 

Powierzchnie tych działek wynoszą 

odpowiednio: 298/12 - 93 m2, 
298/13 - 90 m2, 298/9 - 260 m2, 

297/2-248 m2 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę 
na dotychczasowe przeznaczenie 

tych działek.  

Działka 298/9 (powstała z podziału 
działki drogowej 298/6 -utworzonej 

ze względu na powstanie 

w przeszłości działek 298/3 oraz 
298/4 w ewidencji gruntów 

oznaczona jest jako droga. Działki 

298/12, 298/13 oraz 297/2 powstały 
w wyniku podziałów 

zatwierdzonych następującymi 

decyzjami ostatecznymi;  
- 297/2 - decyzja Urzędu Gminy 

Tarnowo Podgórne 

WGN.6831.84.2011 z dnia 
08.09.2011r.  

- 298/13- decyzja Urzędu Gminy 

Tarnowo Podgórne 
WGN.6831.8.2011 z dnia 

02.11.2011 r.  

- 298/12- decyzja Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne 

WGN.6831.85.2011 z dnia 
08.09.2011r  

Z treści uzasadnień powyższych 

decyzji wynika, iż celem 
dokonanych tymi decyzjami 

podziałów było wydzielenie 

gruntów na poszerzenie istniejącej 

drogi - działka 298/6.  

Innymi słowy wydzielenie małych 

działek 298/12, 298/13 i 297/2 
z działek o zdecydowanie większej 

powierzchni nastąpiło pod 

warunkiem przeznaczenia nowo 

  X  Decyzja zatwierdzająca 

podział terenu nie decyduje 
o jego przeznaczeniu.  

Ponadto zgodnie z zapisami 

§13 ust. 2  dopuszcza się 
dodatkowe drogi 

wewnętrzne o szerokości 

nie mniejszej niż 5m. Wobec 
tego przedmiotowe działki 

mogą stanowić drogę.  

 

Droga 03-KDW stanowi 

podstawowy szkielet układu 

komunikacyjnego 
zapewniający zachowanie 

ładu przestrzennego, 

prawidłową obsługę 
komunikacyjną 

i przeprowadzenie mediów.  

 
Rada Gminy wniosła 

o ustalenie minimalnej 

powierzchni 
nowopowstałych działej 

700m2 tylko dla działki nr 

297/1 ze względu na jej 
powierzchnię, kształt oraz 

zagospodarowanie. 
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powstałych działek na poszerzenie 

działki 298/6, czyli drogi. 

Przekształcona poprzez dołączenie 
do niej nowo powstałych działek - 

dotychczasowa droga (działka 

298/6) miała zapewnić sąsiednim 
działkom dostęp do drogi 

publicznej (uległa ona wydłużeniu 

i poszerzeniu do 5  metrów). 
Wymogi dla nowo powstałych 

działek 297/2, 298/13 oraz 298/12 

określone powyżej wskazanymi 
decyzjami Urzędu Gminy 

(przeznaczenie na poszerzenie 

dotychczasowej drogi - działka 
298/6) zostały spełnione poprzez 

podpisanie Aktu Notarialnego 

z dnia 16.05.2012 r. (znajduje się 

w Urzędzie Gminy Tarnowo 

Podgórne). Tym Aktem 

Notarialnym do księgi wieczystej 
prowadzonej dla dotychczasowej 

drogi - działka 298/6 - dołączono 

nowo powstałe działki 298/12, 
298/13 oraz 297/2. Myślę, iż przez 

niedopatrzenie Starostwo 

Powiatowe nie wprowadziło - po 
sporządzeniu Aktu Notarialnego - 

w ewidencji gruntów funkcji 

drogowej dla działek 298/13, 
298/12 oraz 297/2. Funkcja 

drogowa tych działek wynika 

z powyżej wskazanych decyzji 
Urzędu Gminy.  

Reasumując - projekt planu 

nie może zmienić funkcji drogowej 

działek 298/12, 298/13, 297/2 oraz 

298/9 , gdyż o takim przeznaczeniu 

tych działek decydują wskazane 
i obowiązujące decyzje ostateczne 

Urzędu Gminy. Projekt planu 

nie może być sprzeczny z tymi 
decyzjami.  

Zatem w projekcie planu dla 

działek 298/12, 298/13, 297/2 oraz 
298/9 należy zaznaczyć funkcję 

drogową a nie MN/U - będzie to 

zgodne z aktualnym stanem 
prawnym.  

Uwaga - w aktualnym projekcie 

nie jest zaznaczony istniejący 
podział działki 297 na działki 297/1 

i 297/2.  
 

Ponownie zwracam się z prośbą 

o likwidację drogi wewnętrznej 03 - 
KDW.  

W pierwotnym projekcie planu 

(jeszcze przed pierwszym 
wyłożeniem do publicznego wglądu 

wytyczona była spora ilość dróg 

wewnętrznych, które miały 
zapewniać dostęp do drogi 

publicznej dla wszystkich działek 

z terenu objętego nowo tworzonym 
projektem planu zagospodarowania 

przestrzennego. Po rozpatrzeniu 

wniosków i uwag zainteresowanych 
właścicieli działek, w ponownie 

opracowanym projekcie planu 

pozostawiono tylko jedną drogę 
wewnętrzną - oznaczoną 03-KDW. 

Wytyczenie innych, koniecznych 

dróg wewnętrznych pozostawiono 
swobodnej decyzji 

zainteresowanych właścicieli 

działek. Powstanie nowych dróg 
wewnętrznych ma umożliwiać zapis 
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w opisie planu, w którym to zapisie 

jedynym wymogiem przy tworzeniu 

takich dróg jest zachowanie ich 
minimalnej szerokości wynoszącej 

6  m. Rozwiązanie polegające na 

likwidacji w stosunku do 
pierwotnego projektu planu prawie 

wszystkich dróg wewnętrznych jest 

rozwiązaniem słusznym ale 
powinno uwzględniać również 

drogę 03-KDW. Pozostawienie tej 

drogi (a likwidacja wszystkich 
pozostałych) oznacza 

nierównoprawne potraktowanie 

właścicieli działek z terenu 
objętego opracowywanym planem.  

Właściciele działek przylegających 

do drogi 03-KDW będą mieli 

ograniczoną swobodę 

w dysponowaniu swoim gruntem 

przy dokonywaniu podziałów.  
To ograniczenie będzie wynikało 

z konieczności utworzenia drogi 

03-KDW - o określonej szerokości 
(10 m - znacznie przewyższającej 

potrzeby dla tego terenu) 

i określonym usytuowaniu - co 
wymusi sposób podziału 

przyległych do tej drogi działek 

a więc równocześnie sposób 
dysponowania własnym gruntem. 

Możliwość swobodnego 

wytyczania dróg wewnętrznych 
przez większość właścicieli działek 

(a więc swobodnego dysponowania 

swoją własnością) i brak takiej 

możliwości dla właścicieli działek 

przylegających do drogi 03-KDW 

jest niezgodna z Konstytucyjną 
zasadą równości obywateli wobec 

prawa. W tym przypadku prawem 

dla tego terenu będzie nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

a jego kolejny projekt - jak 

wykazałem powyżej - w sposób 
nierównoprawny traktuje 

właścicieli działek z terenu 

objętego tworzonym planem a więc 
narusza Konstytucyjną zasadę 

o której wspomniałem powyżej.  

Dodam jeszcze, iż droga 03-KDW 
na odcinku graniczącym z działką 

298/7 jest zupełnie zbędna. Dostęp 
do drogi publicznej dla działek, 

którym droga wewnętrzna 03-KDW 

na wspomnianym odcinku ma 
zapewniać jest już obecnie 

zapewniony przez drogę 

wewnętrzną utworzoną z działek 
298/12, 298/13, 297/2 oraz 298/9.  

działka o numerze 298/8 nie może 

zostać przeznaczona w nowo 
tworzonym planie na tworzenie 

drogi 03- KDW. Wynika to 

z decyzji Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 02.11.2011r. - 

numer WGN.6831.8.2011r.  

Zgodnie z treścią uzasadnienia tej 
decyzji, wydzielenie działki 298/8 

z działki 298/1 nastąpiło pod 

warunkiem, że działka 298/8 
(poprzez regulację granic) zostanie 

przeznaczona na powiększenie 

sąsiedniej nieruchomości a więc 
działki 298/3 (a po jej podziale 

działki 298/11).  

Decyzja z dnia 02.11.2011 r. 
o numerze WGN.6831.8.2011 jest 
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decyzją ostateczną i nowo tworzony 

plan zagospodarowania 

przestrzennego nie może wpływać 
na treść jej zapisu z którego 

wynika, iż działka 298/8 powinna 

zostać przeznaczona wyłącznie na 
powiększenie sąsiedniej 

nieruchomości - nie może być 

zatem przeznaczona planem 
zagospodarowania na drogę 03-

KDW. W projekcie planu działka 

298/8 winna być oznaczona jako 
teren MN/U.  

proponuję dla terenów oznaczonych 

MN/U ustalić minimalną 
powierzchnię działki na poziomie 

700m2 - w obecnym projekcie jest 

to 800 m2.  

Kilkanaście działek ( zwłaszcza 

z terenu 1- MN/U ) ma 

powierzchnię około 2300- 2500 m2. 
Po wytyczeniu przez właścicieli 

dróg wewnętrznych ta powierzchnia 

zmniejszy się do około 2100 - 
2200 m2. Wymóg minimalnej 

powierzchni działki 800 m2 

uniemożliwi podział takich działek 
na trzy części (3 x 800 m2 = 

2400 m2). Możliwy podział na dwie 

części spowoduje w konsekwencji 
powstanie dużych działek - ponad 

1000 m2.Ustalenie minimalnej 

powierzchni działki dla tego terenu 
na poziomie 700 m2 umożliwi 

podziały wspomnianych działek na 

trzy części nie blokując 

jednocześnie możliwości powstanie 

działek o większej powierzchni - 

będzie to zatem rozwiązanie 
bardziej racjonalne.  

Proszę o wnikliwe rozpatrzenie 

powyższych uwag.  

 13.05.2013  Jerzy Mieloch  

 
Uwagi do projektu miejscowego 

planu z przestrzennego 

w Baranowie zachodnia strona 
ulicy Szamotulskiej Dotyczy 

działek 302/6 i 302/7  

Projekt planu dopuszcza na 
terenach MN/U „ usługi wyłącznie 

nieuciążliwe, tj: handlu, biznesu, 

gastronomii, edukacji, kultury 
i sztuki, biurowe, sportu, ochrony 

zdrowia, w tym gabinety lekarskie 

oraz drobne rzemiosło".  
Użyty w tekście skrót „tj." (to jest) 

znacząco i bezzasadnie zawęża 

katalog usług nieuciążliwych do 
wymienionych w projekcie, a skoro 

skutki planu będą miały charakter 

długoterminowy, właściwszym jest 
stosowanie ogólnych sformułowań 

z ustaleniem granicznych 

parametrów dla przyszłych 
inwestycji. Wymieniony 

w paragrafie 17 projektu mpzp 
zamknięty katalog usług w mojej 

ocenie nie wyczerpuje w pełni 

możliwości inwestycyjnych terenu, 
a jedynie sztucznie je zawęża. 

Ponadto jeżeli intencją projektanta 

planu, a co za tym idzie również 

i Gminy było ograniczenie 

wprowadzania ewentualnych 

inwestycji stanowiących dużą 
uciążliwość, należy odwołać się 

w tej kwestii do przepisów 

odrębnych, np. Rozporządzenie 

Teren planu   X  Zaproponowana definicja 

będzie budziła wątpliwości 

interpretacyjne i trudności 
w egzekwowaniu zapisu.  
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Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. 

precyzyjnie określa katalog 

przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Tworzenie zatem katalogu usług 

nieuciążliwych na potrzeby tego 
konkretnego mpzp wydaje się 

bezzasadne. Proponuję poniższy 

zapis:  
- dopuszcza się wyłącznie usługi 

nieuciążliwe - należy przez to 

rozumieć funkcje usługowe jako 
działalność gospodarczą możliwą 

do prowadzenia na terenie działki 

budowlanej, której funkcjonowanie 
nie powoduje szkodliwych 

oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi, 

z wykluczeniem działalności, której 

poziom korzystania ze środowiska 

przekracza granice posiadanej 
działki oraz narusza prawo osób 

trzecich.  

Takie sformułowanie zapisu 
nie budzi wątpliwości i wyklucza 

na przyszłość wszelkiego rodzaju 

subiektywne interpretacje planu.  
Usługi uciążliwe precyzyjnie 

określają przywołane wyżej 

przepisy odrębne.  
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Załącznik Nr 3 

  do Uchwały Nr L/619/2013  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

z dnia 25 czerwca 2013 r.  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w Baranowie - zachodnia strona ulicy Szamotulskiej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania  

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

jednolity Dz. U. z 2012 r. 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:  

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego;  

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:  

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

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

ochronie środowiska;  

4) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą 

w sposób określony w art. 7  ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 

89, poz. 625 ze zm.);  

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

służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:  

1) wydatki z budżetu gminy;  

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  

a) dotacji unijnych,  

b) dotacji samorządu województwa,  

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  

d) kredytów i pożyczek bankowych,  

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze 

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