
— 3111 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 38

551

UCHWA£A Nr XXV/187/08 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Wilczynie do za³atwiania spraw z
zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Poz. 551, 552

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Wilczynie do za³atwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w czê�ci dotycz¹cej
podejmowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych dzia³añ,

przewidzianych w ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378
oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 134, poz. 850).

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Eugeniusz Dzia³ak
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UCHWA£A Nr XXXIX/384/2008 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego
krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów o�ciennych - cze�æ Rumianek dla dzia³ek

o nr ewidencyjnych 56, 57, 70-czê�æ, 90/4, 93, 141/2,

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 pó�niejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co na-
stêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu
jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów o�ciennych -
czê�æ Rumianek dla dzia³ek o nr ewidencyjnych 56, 57, 70-
czê�æ, 90/4, 93, 141/2, po stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych
rozwi¹zañ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgór-
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ne, Uchwa³a Nr LXV/405/2005 r. Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniona Uchwa³¹ Nr XXXI/
264/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008
r., zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar zabudowy mieszkaniowej, za-
grodowej i us³ugowej zlokalizowany w Rumianku obejmuj¹cy
dzia³ki o nr ewidencyjnych 56, 57, 70-czê�æ, 90/4, 93, 141/2.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany
�Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lu-
sowskiego i rzeki Samy oraz terenów o�ciennych - czê�æ
Rumianek dla dzia³ek o nr ewidencyjnych 56, 57, 70-czê�æ,
90/4, 93, 141/2�, opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposo-
bie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ odleg³o�æ, w jakiej musz¹ siê znajdowaæ
lica �cian budynków od linii rozgraniczaj¹cej terenu; przed
lini¹ zabudowy mog¹ byæ sytuowane: schody zewnêtrzne,
balkony, tarasy, wykusze, gzymsy i ganki o wysiêgu nie
przekraczaj¹cym 1,5 m;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej
mog¹ siê znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej
terenu;

3) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

4) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

5) tablicy informacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej;

6) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

7) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany powoduj¹ce przekroczenie
standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych;
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8) obs³udze komunikacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego.

§3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cym
i ustaleniami planu:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach; zagospodarowania oraz symbole ozna-
czenia terenów;

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

ROZDZIA£ II

Ustalenia ogólne

§4. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nia terenów:

1) tereny wód powierzchniowych, czê�ciowo skanalizowa-
nych, o których mowa w §16, oznaczone na rysunku
symbolami 1WS, 2 WS;

2) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
o których mowa w §17, oznaczony na rysunku symbolem
3RM;

3) tereny zieleni urz¹dzonej, o których mowa w §18, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 4ZP, 5ZP;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o któ-
rych mowa w §19, oznaczone na rysunku symbolami:
9MN, 10MN, 11MN, 12MN;

5) teren zabudowy us³ugowej, o którym mowa w §20, ozna-
czony na rysunku symbolem 13U;

6) tereny komunikacji dróg wewnêtrznych, o których mowa
w §21, oznaczone na rysunku symbolami 6KD-W, 7KD-W,
8KD-W;

§5. W zakresie ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go ustala siê:

1) obowi¹zek sytuowania zabudowy zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku liniami zabudowy;

2) dopuszczenie przekroczenia obowi¹zuj¹cych linii zabudo-
wy przez takie elementy, jak schody zewnêtrzne, balkony,
tarasy, wykusze, gzymsy i ganki, jednak nie wiêcej ni¿ o
1,5 m;

3) zakaz lokalizacji nowych nadziemnych sieci infrastruktury
technicznej, z dopuszczeniem pozostawienia istniej¹cych;

4) w przypadku pozostawienia istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych �redniego napiêcia, na tere-
nach 11MN, 12MN i 13U ustala siê strefê oddzia³ywania
napowietrznych linii elektroenergetycznych �redniego i
wysokiego napiêcia na których zakazuje siê lokalizacji
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;
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5) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej z
zastrze¿eniem art. 20 pkt 17;

6) nakaz zachowania powszechnego dostêpu do wód po-
wierzchniowych zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) nakaz umo¿liwienia dostêpu do wód powierzchniowych
na potrzeby wykonywania robót zwi¹zanych z utrzyma-
niem wód i sieci melioracyjnej;

8) zakaz grodzenia terenów 1 WS, 2 WS i 4 ZP od strony 1WS;

9) dopuszczenie umieszczania na terenach: 9MN, 10MN,
11MN, 12MN, szyldów i tablic informacyjnych o maksy-
malnej ³¹cznej powierzchni nieprzekraczaj¹cej 2 m2 na
jednej nieruchomo�ci wy³¹cznie na elewacji budynku na
wysoko�ci kondygnacji parteru oraz na ogrodzeniach, pod
warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych;

10) dopuszczenie umieszczania na terenie: 13U, reklam, szyl-
dów i tablic informacyjnych o maksymalnej ³¹cznej po-
wierzchni nieprzekraczaj¹cej 30 m2 na jednej nieruchomo-
�ci na elewacji budynku, jako wolnostoj¹ce oraz na ogro-
dzeniach.

§6. 1. W zakresie ochrony �rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów odrêb-
nych oraz mog¹cych powodowaæ uci¹¿liwo�ci dla �rodo-
wiska, z wyj¹tkiem dopuszczonych planem;

2) usuwanie nadmiaru mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych, w oparciu o przepisy odrêbne;

3) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi albo niekorzystnego przekszta³cenia naturalnego
ukszta³towania;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) nakaz korzystania w celach grzewczych z gazu, oleju
opa³owego, energii elektrycznej oraz z innych ekologicz-
nych �róde³ i technologii;

6) emisja zanieczyszczeñ nie mo¿e powodowaæ przekrocze-
nia standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych przepisa-
mi odrêbnymi, poza teren do którego inwestor posiada
tytu³ prawny;

7) obowi¹zek gromadzenia, segregacji i usuwania odpadów
komunalnych na zasadach okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

8) obowi¹zek prowadzenia gospodarki odpadami innymi ni¿
komunalne, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych i zbiorników
retencyjnych dla �cieków deszczowych;

10) nakaz prowadzenia gospodarki wodno-�ciekowej zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje terenów wymagaj¹-
cych komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrêbny-
mi:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, dla których obowi¹zuj¹ dopuszczal-
ne poziomy ha³asu jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM, dla
którego obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla
terenów zabudowy zagrodowej.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
archeologiczno-konserwatorski podczas wykonywania robót
ziemnych, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne, oraz pro-
wadzenie badañ archeologicznych i ich dokumentacji w miej-
scach wystêpowania stanowisk archeologicznych.

§8. Nie okre�la siê wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych ze wzglêdu na niewy-
stêpowanie ich na obszarze planu.

§9. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustalono odrêbnie dla ka¿dego
rodzaju przeznaczenia w rozdziale III ustalenia szczegó³owe
§16 -§21.

§10. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie ze wzglêdu
na niewystêpowanie ich na obszarze planu.

§11. Nie okre�la siê szczegó³owych zasad i warunków
scalania i podzia³ów nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów
odrêbnych.

§12. Plan nie przewiduje innych, ni¿ wynikaj¹cych z prze-
pisów odrêbnych, szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy.

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

1) zapewnienie ci¹g³o�ci powi¹zañ z istniej¹cym uk³adem
podstawowym;

2) szeroko�æ dróg wewnêtrznych 6KD-W, 7KD-W i 8KD-W -
w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 do 15 m zgodnie z
rysunkiem;

3) dla terenów dróg wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku
symbolami 6KD-W, 7KD-W i 8KD-W, sytuowanie jezdni i
chodników o parametrach jak dla drogi o klasie dojazdo-
wej lub pieszo-jezdni, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) zastosowanie na skrzy¿owaniach naro¿nych �ciêæ linii
rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem;

5) sytuowanie na terenie drogi wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku 8KD-W placu do zawracania na nieprzelotowym
zakoñczeniu ulicy.

§14. W zakresie okre�lenia zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci dla: sieci
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ga-
zowej;
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2) powi¹zania sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

3) lokalizacjê nowych sieci uzbrojenia technicznego w pa-
sach drogowych, za wyj¹tkiem pasa drogowego drogi
krajowej nr 92 oraz z zastrze¿eniem pkt 4;

4) w przypadku braku technicznej mo¿liwo�ci realizacji sieci
uzbrojenia technicznego w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
dróg wewnêtrznych 6KD-W, 7KD-W i 8KD-W, lokalizacjê
poza pasem drogowym;

5) zaopatrzenie w energiê elektroenergetyczn¹ z sieci elek-
troenergetycznej;

6) zaopatrzenie w wodê pitn¹ wy³¹cznie z sieci wodoci¹go-
wej;

7) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych wy³¹cz-
nie do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji
dopuszczenie odprowadzenia �cieków do szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych opró¿nianych okresowo, �cieki ze
zbiorników bezodp³ywowych wywo¿one mog¹ byæ wy-
³¹cznie do oczyszczalni �cieków;

8) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:

a) zagospodarowanie wód opadowych z terenów zabu-
dowy w granicach w³asnej dzia³ki zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

b) docelowo odprowadzenie wód opadowych z terenów
dróg wewnêtrznych 6KD- W, 7KD-W i 8KD-W do sieci
kanalizacji deszczowej.

§15. Nie ustala siê sposobów tymczasowego zagospoda-
rowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

ROZDZIA£ III

Ustalenia szczegó³owe

§16. Dla terenów wód powierzchniowych, czê�ciowo ska-
nalizowanych, oznaczonych na rysunku symbolem 1WS i
2WS, ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:

1) nakaz zagospodarowania poprzez zachowanie istniej¹-
cych cieków naturalnych i rowów;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹-
dzeñ wodnych w rozumieniu przepisów odrêbnych;

3) zakaz prowadzenia wszelkich prac ziemnych i budowla-
nych w obrêbie obszaru z wyj¹tkiem dopuszczonych prze-
pisami odrêbnymi;

4) nakaz zapewnienia ci¹g³o�ci i publicznego dostêpu do
terenu;

5) dopuszczenie realizacji k³adki dla przej�æ pieszych i rowe-
rowych.

§17. 1. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym lub hodowlanym, oznaczonego na rysunku
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planu symbolem 3RM, ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów s³u¿¹cych do prowadze-
nia gospodarstwa rolnego lub hodowlanego z us³ugami
agroturystycznymi;

2) dopuszczenie jako funkcji uzupe³niaj¹cej lokalizacji obiek-
tów do prowadzenia us³ug gastronomicznych;

3) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o maksymalnej powierzchni zabudowy
300 m2;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów inwentarskich i gospo-
darczych zwi¹zanych z rolnictwem;

5) powierzchnia ca³kowita zabudowy na terenie nie wiêcej
ni¿ 1000 m2;

6) dopuszczenie kszta³towania zabudowy jako zblokowanej
lub rozproszonej;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego
obiektu - 300 m2;

8) maksymalna wysoko�æ zabudowy:

a) dla budynku mieszkalnego - 7,5 m, w tym nie wiêcej
ni¿ dwie kondygnacje nadziemne,

b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich, obiektu
ma³ej gastronomii - 5,5 m, w tym nie wiêcej ni¿ jedna
kondygnacja nadziemna,

c) dopuszcza siê jedn¹ kondygnacjê podziemn¹;

9) nakaz stosowania dachów stromych o k¹cie nachylenia -
20°-45°;

10) nakaz stosowania dachówki lub materia³u dachówkopo-
dobnego dla przykrycia dachu;

11) nakaz stosowania materia³ów wykoñczeniowych dla bu-
dynków: ceg³a, kamieñ, p³ytki elewacyjne, tynk, drewno;

13) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury oraz
infrastruktury technicznej;

14) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna zago-
spodarowana jako u¿ytki rolne, wody powierzchniowe,
zadrzewienia, zieleñ urz¹dzona i naturalna - 60% po-
wierzchni terenu;

15) Zakaz wtórnego podzia³u terenu;

16) dopuszczenie lokalizacji szyldu lub tablicy informacyjnej o
maksymalnej powierzchni 3 m2;

17) obs³uga komunikacyjna z drogi publicznej poza obszarem
planu.

§18. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 4ZP, 5 ZP, ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania:

1) zachowanie istniej¹cej zieleni ³¹kowej, drzewiastej i krze-
wiastej w stanie naturalnym;
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2) zabrania siê jakiejkolwiek zabudowy terenów zieleni, za
wyj¹tkiem stawiania ogrodzeñ, realizowanych zgodnie z
ustaleniami zawartymi w §5 pkt 8;

3) mo¿liwo�æ urz¹dzenia �cie¿ek jako doj�æ pieszych;

4) mo¿liwo�æ podzia³ów terenów zieleni urz¹dzonej oznaczo-
nych na rysunku symbolem 5ZP i przy³¹czenia ich do
przyleg³ych dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jako tere-
nów zieleni.

§19. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku symbolami, 9MN, 10MN, 11MN
i 12 MN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:

1) dopuszczenie budowy:

a) budynków wolno stoj¹cych,

b) jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku
gara¿owego albo gospodarczego na dzia³ce, je¿eli
pozwol¹ na to warunki techniczne, wynikaj¹ce z prze-
pisów odrêbnych,

c) urz¹dzeñ budowlanych, doj�æ, dojazdów i obiektów
ma³ej architektury;

2) w zakresie wymaganych parametrów i wska�ników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem,

c) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy, liczon¹ po ze-
wnêtrznym obrysie �cian budynków 30% powierzchni
dzia³ki jednak nie wiêcej ni¿ 210 m2,

d) maksymaln¹ wysoko�æ budynku:

- mieszkalnego do 10 m,

- gospodarczego i gara¿u do 5 m,

e) dach:

- dwuspadowy lub wielospadowy,

- nachylenie po³aci dachowej od 30° do 45°,

f) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹ w zago-
spodarowaniu dzia³ki 50%;

3) podzia³ na nowe dzia³ki z zachowaniem nastêpuj¹cych
zasad:

a) minimalna powierzchnia 700 m2,

b) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki 12 m;

4) obs³ugê komunikacyjn¹ poprzez drogi wewnêtrzne 6KD-
W, 7KD-W i 8KD-W;

5) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych na terenie dzia³ki, na której lokalizowana jest
inwestycja.

§20. 1. Dla terenu zabudowy us³ugowej, oznaczonego na
rysunku symbolem, 13U ustala siê nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania:

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie z liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku;

2) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy w wysoko�ci 50%
powierzchni dzia³ki budowlanej;

3) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w
wysoko�ci 30% powierzchni dzia³ki budowlanej;

4) dowoln¹ geometriê dachu;

5) maksymaln¹ wysoko�æ budynku 12 m z zastrze¿eniem pkt
6 i 17;

6) dopuszczenie miejscowego zwiêkszenia wysoko�ci obiek-
tów budowlanych do 15 m, je¿eli wynika to ze wzglêdów
technologicznych,

7) w zakresie estetyki zabudowy:

a) zakaz stosowania na elewacji budynku materia³ów z
blachy lub z PCV,

b) wykszta³cenie linii gzymsu dachowego,

c) rozrze�bienie elewacji, poprzez zaznaczenie pionowych
i poziomych podzia³ów,

d) wprowadzenie minimum jednej elewacji okiennej lub
przeszklonej;

8) minimaln¹ powierzchniê nowotworzonej dzia³ki budowla-
nej 2000 m2, z wyj¹tkiem powierzchni przeznaczonych dla
dróg wewnêtrznych i infrastruktury technicznej;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu poprzez drogi wewnêtrzne
docelowo w³¹czone do planowanej drogi obs³uguj¹cej do
skrzy¿owania drogi krajowej nr 92 z drog¹ gminn¹ Janko-
wice-Góra, przewidzian¹ do realizacji na dzia³ce nr 141/1,
wyklucza siê mo¿liwo�æ tworzenia nowych bezpo�red-
nich, a tak¿e tymczasowych w³¹czeñ do drogi krajowej nr
92, oraz poprzez dzia³ki nr 142, 139/2 do istniej¹cego
zjazdu z drogi krajowej;

10) w przypadku lokalizowania na terenie obiektów, wymaga-
j¹cych zgodnie z przepisami odrêbnymi komfortu aku-
stycznego, nale¿y respektowaæ przepisy dotycz¹ce akusty-
ki budowlanej;

11) w przypadku lokalizowania na terenie obiektów z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi w odleg³o-
�ciach mniejszych jak 50 m dla obiektów jednokondygna-
cyjnych oraz 70 m dla obiektów wielokondygnacyjnych od
zewnêtrznej krawêdzi drogi krajowej nr 92, nale¿y przewi-
dzieæ staraniem i na koszt inwestora zabezpieczenia przez
uci¹¿liwo�ciami wywo³anymi ruchem drogowym.

12) przy obiektach hotelowych wymagane jest zapewnienie
dojazdu dla autobusów oraz minimum 1 miejsce postojo-
we dla autobusów na ka¿de 50 ³ó¿ek hotelowych,

13) lokalizacjê stanowisk postojowych, roz³adunku i za³adun-
ku wy³¹cznie w obrêbie dzia³ki budowlanej;

14) przy obiektach, których funkcja wymaga obs³ugi pojazda-
mi ciê¿arowymi, ustala siê obowi¹zek zorganizowania
miejsc prze³adunku na w³asnej dzia³ce, w ilo�ci odpowia-
daj¹cej potrzebom obiektu;
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15) konieczno�æ zapewnienia miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

- 3 stanowiska na ka¿dych 10 zatrudnionych,

- 4 stanowiska na ka¿de 10 miejsc w obiektach �wiad-
cz¹cych us³ugi gastronomiczne, kulturalne i edukacyj-
ne,

- 5 stanowisk na ka¿de 10 ³ó¿ek hotelowych,

16) dla ka¿dego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba
stanowisk wynikaj¹ca z wymienionych w pkt 14 warun-
ków;

17) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej,
w tym stacji bazowej telefonii komórkowej jako wolnosto-
j¹cej b¹d� zabudowanej na budynku o maksymalnej wy-
soko�ci 35 m;

18) dopuszczenie umieszczania na terenie reklam, szyldów i
tablic informacyjnych o maksymalnej ³¹cznej powierzchni
nieprzekraczaj¹cej 30 m2 na jednej nieruchomo�ci na
elewacji budynku, jako wolnostoj¹ce oraz na ogrodze-
niach, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu
pieszych.

19) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji kondygnacji podziem-
nych, pod warunkiem, ¿e ich budowa nie doprowadzi do
zanieczyszczenia �rodowiska gruntowo - wodnego oraz
destabilizacji stosunków wodnych, powoduj¹c ich nieko-
rzystne oddzia³ywanie na stateczno�æ gruntów;

20) obowi¹zek prowadzenia gospodarki �ciekowej oraz go-
spodarki odpadami zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§21. Dla terenów komunikacji dróg wewnêtrznych, ozna-
czonych na rysunku symbolami 6KD-W, 7KD-W, 8KD-W usta-
la siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:

1) szeroko�æ dróg wewnêtrznych 6KD-W, 7KD-W i 8KD-W -
w liniach rozgraniczaj¹cych od 10 do 15 m zgodnie z
rysunkiem;

2) dla terenów dróg wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku
symbolami 6KD-W, 7KD-W i 8KD-W, sytuowanie jezdni i
chodników o parametrach jak dla drogi o klasie dojazdo-
wej lub pieszo-jezdni, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

Poz. 552

3) zastosowanie na skrzy¿owaniach naro¿nych �ciêæ linii
rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem;

4) dopuszcza siê zachowanie, przebudowê, budowê i likwi-
dacjê sieci uzbrojenia technicznego;

5) sytuowanie na terenie drogi wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku 8KD-W placu do zawracania na nieprzelotowym
zakoñczeniu ulicy;

6) dopuszcza siê lokalizacjê na terenach dróg wewnêtrznych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi, obiektów ma³ej architek-
tury - u¿ytkowych, s³u¿¹cych rekreacji codziennej i utrzy-
maniu porz¹dku takich jak ³awki, kosze na odpadki oraz
tablic informacyjnych i znaków.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§22. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pó�-
niejszymi zmianami).

§23. Traci moc uchwa³a nr X/71/2003 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Jeziora Lusowskiego i Rzeki Samy oraz
terenów o�ciennych - czê�æ Rumianek, w czê�ci dotycz¹cej
obszaru objêtego niniejszym planem.

§24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnowo Podgórne.

§25. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

mgr in¿ Ewa Noszczyñska-Szkurat
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIX/384/2008

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

obszaru chronionego krajobrazu
 jeziora Lusowskiego i rzeki Samy

oraz terenów o�ciennych - czê�æ Rumianek
 dla dzia³ek o nr ewidencyjnych 56, 57, 70-cze�æ, 90/4, 93, 141/2,

Poz. 552

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo

Podgórne rozstrzyga, co nastêpuje: Stwierdza siê brak uwag
do projektu planu nieuwzglêdnionych przez Wójta Gminy.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIX/384/2008
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu

 zagospodarowania przestrzennego
obszaru chronionego krajobrazu

jeziora Lusowskiego i rzeki Samy
oraz terenów o�ciennych - czê�æ Rumianek

dla dzia³ek o nr ewidencyjnych 56, 57, 70-cze�æ, 90/4, 93, 141/2,

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

1) Nie przewiduje siê kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Rozbudowa istniej¹-

cych sieci bêdzie realizowana przez w³a�ciciela nierucho-
mo�ci.

2) Nie przewiduje siê kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ dróg
poniewa¿ projektowane drogi s¹ drogami wewnêtrznymi
i Gmina nie bêdzie ponosiæ kosztów wykupu i budowy
dróg.


