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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, 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 173 poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 
2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz. 717; z 2004 roku Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492; z 2005 roku Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; 
z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413),Rada 
Gminy Tarnówka uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze wsi Plecemin 
gmina Tarnówka, zwany dalej planem.

2. Granicami planu są rzeka Gwda, póEnocna gra-
nica dziaEki nr 48/1, droga gminna o nr ewid. 54 i 
poEudniowa granica dziaEki nr 48/3 oznaczone gra-
ficznie na rysunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy;

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Plecemin dla 
dziaEek nr 48/1, 48/4, 48/3 i 48/5 z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnówka, stanowiące za-
Eącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tarnówka na obszarze wsi 
Plecemin dla dziaEek nr 48/1, 48/4, 48/3 i 48/5, sta-
nowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym terenów górniczych, a takre zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych;

2) obszary wymagające scalenia i podziaEu nieru-
chomo[ci;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80 poz. 717).

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się spo-
sobów i terminów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów.

§3. Teren objęty planem wchodzi w skEad obszaru 
chronionego krajobrazu ｧPojezierze WaEeckie i Doli-
na Gwdyｦ oraz obszaru Natura 2000 ｧPuszcza nad 
Gwdąｦ (PLB 300012).

§4. 1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne okre[lone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania 
zgodnie z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania nie-
występujące w ewidencji gruntów;

3) obowiązujące linie zabudowy dla budynków 
mieszkalnych;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

dla budynku mieszkalnego;
6) zasady podziaEu na dziaEki budowlane;
7) obowiązujący kierunek dominującej kalenicy 

dachu dla budynków mieszkalnych;
8) integralne czę[ci nieruchomo[ci.
2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabu-

dowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nalery ro-
zumieć linię ograniczającą usytuowanie wszystkich 
elementów zaliczanych do kubatury budynku, zgod-
nie z przepisami Prawa budowlanego.

§5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN;

2) teren rolny, oznaczenie na rysunku ｠ R;
3) teren nararony na niebezpieczeGstwo powodzi, 

oznaczenie na rysunku ｠ ZZ;
4) teren drogi wewnętrznej, oznaczenie na rysun-

ku - KDW;
5) teren komunikacji na potrzeby poszerzenia dro-

gi gminnej, oznaczenie na rysunku ｠ KDD;
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6) teren elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku 
｠ E.

§6. 1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny dla których przeznaczono w 
niniejszej uchwale, inne nir dotychczasowe uryt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej ｠ oznaczone na rysunku MN, są terenami zabu-
dowy mieszkaniowej, dla których ustalone zostaEy 
dopuszczalne poziomy haEasu, zgodnie z przepisami 
o [rodowisku.

RozdziaE II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 

jako zasady

§7. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN ustala się warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1) dla caEego terenu:
a) morliwo[ć sytuowania na kardej dziaEce bu-

dowlanej: jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego i maksymalnie dwóch budynków gospo-
darczo ｠ gararowych;

b) maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% 
powierzchni dziaEki;

c) wskapnik powierzchni biologicznie czynnej mi-
nimum 40% powierzchni dziaEki;

d) dopuszcza się morliwo[ć Eączenia dwóch kolej-
nych dziaEek w miejscach okre[lonych na rysunku, z 
obowiązkiem zachowania pozostaEych ustaleG doty-
czących terenu MN.

2) dla budynków jednorodzinnych:
a) wysoko[ć jedna kondygnacja nadziemna z do-

puszczeniem urytkowego wykorzystania poddasza 
jako drugiej kondygnacji;

b) dach sko[ny co najmniej dwuspadowy o nachy-
leniu poEaci 30o- 45o;

c) kierunek dominującej kalenicy zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku;

d) dopuszcza się stosowanie [cianek kolanko-
wych o wysoko[ci do 0,60 m;

e) wysoko[ć posadzki parteru nie większą nir 0,60 
m nad poziom terenu, przy wej[ciu do budynku;

3) dla budynków gospodarczo gararowych:
a) wysoko[ć jedna kondygnacja nadziemna z do-

puszczeniem urytkowego wykorzystania poddasza 
jako drugiej kondygnacji;

b) dach sko[ny dwuspadowy o nachyleniu poEaci 
10o do 30o;

c) wysoko[ć posadzki parteru nie większa nir 0,30 
m nad poziom terenu, przy wej[ciu do budynku.

§8. 1. Dla terenu rolnego oznaczenie na rysunku 
(R), ustala się:

1) zakaz zabudowy;

2) zakaz rolniczego wykorzystania [cieków.

§9. Dla terenu nararonego na niebezpieczeGstwo 
powodzi, oznaczenie na rysunku (ZZ) obowiązuje 
zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, sadzenia 
drzew oraz grodzenia do linii brzegowej.

§10. Dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczenie na 
rysunku (KDW), ustala się charakter pieszo-jezdny.

§11. Teren komunikacji, oznaczenie na rysunku 
(KDD) stanowi poszerzenie drogi gminnej (dz. Nr 
54).

§12. Dla terenów elektroenergetyki, oznaczenie 
na rysunku (E) dopuszcza się lokalizowanie poza 
urządzeniami elektroenergetycznymi równier nie 
kolidujących z nimi innych urządzeG z zakresu infra-
struktury technicznej.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§13. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) docelowe peEne techniczne uzbrojenie terenu 

w tym, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór [cie-
ków bytowych i opadowych z zachowaniem przepi-
sów o [rodowisku;

2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z planem 
gospodarki odpadami gminy Tarnówka;

3) ochronę zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej przed haEasem;

4) przestrzeganie zakazów i nakazów dotyczących 
obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze WaEec-
kie i Dolina Gwdy oraz obszaru NATURA 2000 PLB 
300012 Puszcza nad Gwdą na podstawie odręb-
nych przepisów;

5) lokalizowanie jedynie takich przedsięwzięć, 
które uwzględniają wymagania ochrony [rodowiska 
w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, 
ochronę przed haEasem i promieniowaniem elektro-
magnetycznym;

6) zakaz lokalizacji i przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem in-
westycji celu publicznego;

7) przestrzeganie ustaleG dotyczących standar-
dów ksztaEtowania zabudowy, w tym wskapników 
powierzchni biologicznie czynnej;

8) zachowanie walorów krajobrazowych terenu 
objętego planem poprzez wEa[ciwe zagospodarowa-
nie terenu.

§14. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z 
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Po-
znaniu Delegatura w Pile prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, ce-
lem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu 
prac archeologicznych.
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RozdziaE IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§15. UkEad komunikacyjny na obszarze objętym 
planem obejmuje drogę wewnętrzną (KDW).

§16. W planie wyznacza się pas komunikacyjny 
(KDD) sEurący poszerzeniu pasa drogowego drogi 
gminnej (dz. Nr 54) celem poprawienia jej parame-
trów technicznych.

§17. Obszar objęty planem wymaga docelowego 
systemowego rozwiązania zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i systemowego odprowadzenia [cieków 
bytowych.

§18. Do czasu peEnego uzbrojenia tego rejonu wsi 
Plecemin, szczególnie w sieć wodociągową i kana-
lizacyjną z uwagi na charakter zabudowy ustala się 
zasady obsEugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejące-
go systemu na warunkach dostawcy;

2) zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć 
wody realizowanych na podstawie odrębnych prze-
pisów;

3) odprowadzanie [cieków bytowych do zbior-
ników bezodpEywowych na nieczysto[ci ciekEe z 
systematycznym oprórnianiem i wyworeniem na 
oczyszczalnię [cieków przystosowaną do przyjmo-
wania [cieków doworonych przez koncesjonowa-
nego przewopnika;

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
do gruntu z wykorzystaniem retencji powierzchnio-
wej;

5) zagospodarowanie odpadów bytowych poprzez 
segregację i gromadzenie w pojemnikach i odbiera-

nie przez wyspecjalizowane podmioty z godnie z 
Planem gospodarki odpadami Gminy Tarnówka;

6) zaopatrzenie w energię cieplną ｠ z indywidual-
nych pródeE ciepEa speEniających wymagania ochro-
ny [rodowiska;

7) zaopatrzenie w gaz ｠ indywidualnie z butli pro-
pan - butan.

§19. W związku z ustaleniami §18 nie rozstrzyga 
się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§20. Dla wszystkich terenów objętych planem 
ustala się stawkę 30% stanowiącą podstawę do 
okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnówka.

§22. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym tracą moc obowiązujące ustalenia in-
nych miejscowych planów lub ich czę[ci odnoszące 
się do terenu objętego niniejszym planem.

§23. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Marian MuszyGski
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Na podstawie 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 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 
45 poz. 319, Nr 225 poz. 1685; z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) 

Rada Gminy Tarnówka
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Tarnówka na ob-
szarze wsi Plecemin dla dziaEek nr 48/1; 48/4; 48/3 
i 48/5 z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Tar-
nówka (uchwaEa nr IX/54/07 Rady Gminy Tarnówka 
z dnia 27.09.2007 r.) w sprawie studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Tarnówka.

Uzasadnienie
Obszar miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze wsi Plecemin dla dzia-
Eek nr 48/1; 48/4; 48/3 i 48/5 w studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tarnówka przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową z zachowaniem stumetrowej odlegEo-
[ci od rzeki Gwdy.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium w 
zakresie zmian w strukturze przestrzennej wsi Ple-
cemin, zasad ochrony [rodowiska w tym obszarów 
chronionych, dziedzictwa kulturowego, rozwoju ko-
munikacji i infrastruktury technicznej oraz polityki 
przestrzennej gminy Tarnówka.

Na podstawie 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, 
zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 

poz. 1685, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.

Rada Gminy Tarnówka
Stwierdza brak uwag do projektu planu nie 

uwzględnionych przez Wójta Gminy Tarnówka

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXII/167/2010

Rady Gminy Tarnówka
z dnia 19 lutego 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
OBSZARZE WSI PLECEMIN DLA DZIADEK NR 48/1; 48/4; 48/3 I 48/5 Z USTALENIAMI STUDIUM UWA-

RUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARNÓWKA

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXII/167/2010

Rady Gminy Tarnówka
z dnia 19 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE WSI PLECEMIN DLA DZIADEK NR: 48/1; 48/4; 

48/3 I 48/5.


