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UCHWADA Nr LI/496/2009 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w Lusówku

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 pópn. zm.) oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218) oraz 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, 
pópn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwa-

la, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w Lusówku, po stwierdzeniu 
zgodno[ci przyjętych rozwiązaG z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zwany 
dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zatytu-

Eowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusówku w skali 1:1000, sta-

nowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do 
niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz za-

sady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 
3 do niniejszej uchwaEy.

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia 
rysunek.

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

1) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu przepisów o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) dachu stromym - nalery przez to rozumieć dach 

o kącie pochylenia poEaci dachowych od 25º 
do 45º,

3) ekologicznych paliwach - nalery przez to rozu-

mieć paliwa charakteryzujące się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takie jak paliwa pEyn-

ne, gazowe i staEe (np. biomasa i drewno) oraz 
alternatywne pródEa energii;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną mi-
nimalną odlegEo[ć [ciany budynku od linii roz-
graniczającej terenu;

5) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię zabudowy, na której musi znaj-
dować się nie mniej nir 60% dEugo[ci elewacji 
frontowej budynku;

6) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-

mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni 
peEnej wynosi najwyrej 30%;

7) powierzchni zabudowy - nalery przez to ro-

zumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich 
budynków na dziaEce lub terenie, mierzoną po 
zewnętrznym obrysie [cian kondygnacji przy-

ziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej 
obrys występuje poza obrys kondygnacji przy-

ziemnej;
8) powierzchni zieleni - nalery przez to rozumieć 

sumę powierzchni biologicznie czynnych, po-

krytych ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, 
zadrzewionych lub urządzonych jako oczka 
wodne;

9) reklamie - nalery przez to rozumieć no[nik in-

formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą 
informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepi-
sów o znakach i sygnaEach drogowych;

10) szyldzie - nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

11) tablicy informacyjnej - nalery przez to rozu-

mieć element systemu informacji gminnej, in-

formacji turystycznej, przyrodniczej lub eduka-

cji ekologicznej;
12) terenie - nalery przez to rozumieć powierzch-

nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia pod-

stawowego, stanowiącą najmniejszą wydzielo-

ną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleG 
planu, oznaczoną numerem i symbolem litero-

wym, dla której obowiązują ustalenia szczegó-

Eowe;
13) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 

rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodu-

jące przekroczenie standardów jako[ci [rodo-

wiska okre[lonych w przepisach odrębnych;
14) zadrzewieniach i zakrzewieniach - nalery 

przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krze-

wy, a takre ich skupiska, wraz z zajmowanym 
terenem i pozostaEymi skEadnikami jego szaty 
ro[linnej;
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15) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - nalery przez 
to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, gEów-

nie zimozielone formowane w ksztaEcie pasów 
lub szpalerów.

ROZDZIAD II
Ustalenia ogólne

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-

pujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i usEug, oznaczone na rysunku symbolami 
1MN/U, 2MN/U;

3) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku 
symbolem US;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
symbolem ZP;

5) teren drogi publicznej oznaczonej na rysunku 
symbolem KD-D;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;

7) tereny elektroenergetyki, oznaczone na rysun-

ku symbolami 1E, 2E.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania 
obiektów budowlanych i urządzeG, które wpEy-

wają negatywnie na Ead przestrzenny, w tym:
a) reklam przesEaniających istotne elementy i 

detale architektoniczne elewacji budynków, 
np.: portale i okna, balustrady, gzymsy itp.,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z 
wyjątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizo-

wanych w bezpo[rednim sąsiedztwie terenu 
budowy,

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabryko-

wanych.

d) zakaz budowy napowietrznych sieci infra-

struktury technicznej
2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budyn-

ku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów 
o powierzchni Eącznej do 2 m²;

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-

wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
dla których wymagane jest obligatoryjne spo-

rządzenie raportu oddziaEywania na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjąt-
kiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu 
publicznego;

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

3) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowa-

nie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi;

4) nasadzenie zieleni izolacyjno - krajobrazowej w 
formie rzędów drzew i krzewów, zgodnie z rysun-

kiem planu;
5) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-

wierzchni wolnych od utwardzenia;
6) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-

nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi;
7) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 

gatunków zimozielonych akceptujących warunki 
[rodowiska zurbanizowanego, w ilo[ci co najmniej 
50% nasadzeG na dziaEce;

8) dla terenów oznaczonych na rysunku symbola-

mi MN dopuszczalne poziomy haEasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

9) dla terenów oznaczonych na rysunku symbola-

mi MN/U dopuszczalne poziomy haEasu jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowo - usEugowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nadzór archeologiczno-konserwatorski 
podczas wykonywania robót ziemnych, jereli wy-

magają tego przepisy odrębne.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury;
3) dla terenów dróg spójne zagospodarowanie w 

zakresie nawierzchni i maEej architektury.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8.1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN usta-

la się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obo-

wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudo-

wy zgodnie z rysunkiem;
2) maksymalne wycofanie zabudowy od nieprze-

kraczalnej linii zabudowy na terenie 1MN i 2MN 
o 1 m;

3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej w ukEadzie wolnostojącym;
4) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w ukEadzie 

blipniaczym na terenie 7MN - dziaEki nr 406/81, 
406/78 i cz. dz. 406/82) oraz na terenie 3MN;
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5) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w ukEadzie 
szeregowym na terenie 9MN wyEącznie na 
dziaEkach nr 406/83, 406/84, 406/85, 406/86; 
w formie 3 budynków czterosegmentowych o 
szeroko[ci elewacji frontowej poszczególnego 
budynku nie dEurszej nir 30 m;

6) lokalizacja na dziaEce budowlanej jednego bu-

dynku lub jego segmentu;
7) lokalizacja gararu jako wbudowanego lub przy-

legającego do budynku mieszkalnego;
8) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) 30% powierzchni dziaEki dla zabudowy blip-
niaczej,

b) 25% powierzchni dziaEki dla zabudowy wol-
nostojącej;

c) 35% powierzchni dziaEki dla zabudowy sze-

regowej;
9) minimalna powierzchnia zieleni:

a) na terenie 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 10MN - 40% powierzchni dziaE-
ki;

b) na terenie 1MN, 9MN,- 45% powierzchni 
dziaEki

10) maksymalną wysoko[ć zabudowy 2 kondyg-

nacje - 10 m, w tym poddasze urytkowe;
11) dla gEównych poEaci dachowych budynków 

mieszkalnych stosowanie dachów stromych z 
uwzględnieniem §2 pkt 2;

12) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie 
dowolnej geometrii dachu;

13) w przypadku dachu stromego pokrycie - bla-

cha, dachówka lub materiaE dachówkopodob-

ny;
14) wysoko[ć ogrodzenia:

a) dziaEek od strony dróg - nie więcej nir 1,50 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m 
wyEącznie ogrodzenia arurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej nir 2 m;
15) w zakresie zasad podziaEu dziaEek minimalna 

szeroko[ć frontu wynosi dla:
a) zabudowy wolnostojącej - 19 m,
b) zabudowy blipniaczej - 13 m,
c) zabudowy szeregowej - 7,2 m;

16) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir:

a) 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
b) 500 m2 dla zabudowy blipniaczej,
c) 280 m2 dla zabudowy szeregowej;

17) dopuszczenie podziaEu na dziaEki zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku;

18) zapewnienie co najmniej 2 stanowiska posto-

jowego na dziaEce budowlanej na karde miesz-
kanie;

19) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych w strefie między linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą teren drogi;

20) dopuszczenie lokalizacji wiat gararowych po-

między segmentami mieszkalnymi w granicach 
dziaEek a takre wysuniętych poza obowiązują-

cą linię na odlegEo[ć nie większą nir 2 m;

21) obowiązek zastosowania dla wiat gararowych 
takiego samego materiaEu, jak wykoGczenie 
elewacji budynku mieszkalnego;

22) obsEuga pojazdami samochodowymi z terenów 
przylegEych dróg publicznych i wewnętrznych;

23) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
dziaEek od strony terenu drogi lub na elewa-

cji budynku na wysoko[ci kondygnacji parteru 
tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 14-16 nie dotyczą wy-

dzielenia dziaEek pod obiekty infrastruktury tech-

nicznej na terenach i w celu regulacji granic miedzy 
sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§9.1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z usEugami, oznaczonych na rysunku 
symbolami 1MN/U, 2MN/U, ustala się następujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nie-

przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem;
2) lokalizacja na dziaEce zabudowy mieszkaniowej 

lub usEugowej przy uwzględnieniu wzajemnego 
oddziaEywania dopuszczonych planem funkcji;

3) lokalizacja gararu jako wbudowanego lub przy-

legającego do budynku mieszkalnego;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% 

powierzchni dziaEki;
5) minimalna powierzchnia zieleni - 25% po-

wierzchni dziaEki;
6) maksymalna wysoko[ć zabudowy - 10 m;
7) dowolną formę dachu;
8) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie do-

wolnej geometrii dachu;
9) w przypadku dachu stromego pokrycie - da-

chówka lub materiaE dachówkopodobny;
10) wysoko[ć ogrodzenia:

a) dziaEek od strony dróg - nie więcej nir 1,50 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m 
wyEącznie ogrodzenia arurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej nir 
1,80 m;

11) w zakresie zasad podziaEu dziaEek minimalna 
szeroko[ć frontu wynosi 20 m;

12) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir 600 m2;

13) zapewnienie stanowisk postojowych na dziaEce 
budowlanej w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 2 stanowiska na karde mieszkanie,
b) 2 stanowiska na karde 50,0 m2 powierzchni 

urytkowej zabudowy usEugowej;
14) obsEuga pojazdami samochodowymi z terenu 

przylegEej drogi wewnętrznej;
15) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budyn-

ku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów 
o powierzchni Eącznej do 3 m²;

16) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
dziaEek od strony terenu drogi lub na elewa-
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cji budynku na wysoko[ci kondygnacji parteru 
tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 11-12 nie dotyczą wy-

dzielenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicz-
nej na i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi 
nieruchomo[ciami.

§10.1. Na terenie sportu i rekreacji, oznaczonym 
na rysunku symbolem US, ustala się następujące za-

sady zagospodarowania:
1) lokalizacja budowli usEugowych w zakresie 

sportu i rekreacji;
2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usEugowej 

związanej z funkcją terenu oraz miejsc postojo-

wych w zieleni;
3) lokalizacja obiektów maEej architektury, znaków 

informacyjnych oraz plenerowych urządzeG 
sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do re-

kreacji, boisk, niewielkich urządzeG sEurących 
utrzymaniu porządku, w tym siatek ochron-

nych do piEek, a takre urządzeG infrastruktury 
technicznej;

4) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

5) minimalna powierzchnia zieleni - 40% po-

wierzchni dziaEki;
6) ogrodzenia arurowe wzdEur granic terenów o 

wysoko[ci do 1,8 m;
7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-

wej wolno stojącej maEogabarytowej;
8) obsEuga pojazdami samochodowymi z terenu 

przylegEej drogi publicznej.
9) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-

nych.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 9 nie dotyczą wydziele-

nia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej na 
terenach i w celu regulacji granic miedzy sąsiadują-

cymi nieruchomo[ciami.

§11.1. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym 
na rysunku symbolem ZP, ustala się następujące pa-

rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) nakaz wprowadzenia zadrzewieG i zakrzewieG;
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury w tym placu zabaw dla dzieci, sieci 
infrastruktury technicznej, chodników i doj[ć 
pieszych.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, zaka-

zuje się
1) lokalizacji budynków i ogrodzeG z wyjątkiem 

ogrodzenia placu zabaw,
2) wydzielania nowych dziaEek budowlanych,
3) wyznaczania stanowisk postojowych.

§12.1. Na terenie drogi publicznej, oznaczonej na 
rysunku symbolem KD-D ustala się:

1) klasę D - dojazdową;

2) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem;

3) sytuowanie jezdni i chodników.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopusz-

cza się:
1) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalony 

w ust. 3, elementów infrastruktury transporto-

wej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
3) lokalizację miejsc na pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów.

§13.1. Na terenach dróg wewnętrznych oznaczo-

nych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem;

2) sytuowanie jezdni, przy czym dopuszcza się 
wydzielenie dla ruchu koEowego i pieszego 
wspólnej nawierzchni,

3) zakaz podziaEu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-

cza się:
1) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalone 

w ust. 2, elementów infrastruktury transporto-

wej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
3) wyznaczanie stanowisk postojowych.

§14.1. Dla terenów elektroenergetyki, oznaczo-

nych na rysunku symbolami 1E, 2E, ustala się na-

stępujące warunki zabudowy i zasady zagospoda-

rowania:
1) lokalizację wolno stojących maEogabarytowych 

stacji transformatorowych;
2) wysoko[ć budynków nie większą nir 2,5 m;
3) stosowanie dachów pEaskich lub stromych;
4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 80% 

powierzchni terenu;
5) powierzchnię zieleni na terenie - nie mniej nir 

10% powierzchni terenu;
6) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów;
7) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej;
8) dopuszczenie lokalizacji szyldów wyEącznie na 

elewacjach stacji transformatorowych, przy 
czym:

a) powierzchnia jednego szyldu nie more być 
większa nir 0,80 m²,

b) powierzchnia Eączna szyldów nie more być 
większa nir 3 m²;

9) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG, przy czym:
a) wysoko[ć ogrodzeG nie more być większa nir 

2 m,

b) ogrodzenia nalery wykonać jako arurowe w 
czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m;

10) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych 
telefonii komórkowej;

11) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-

nych;
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12) obsEuga komunikacyjna z terenów przylegEych 
dróg publicznych.

§15. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-

waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§16. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających 

wszczęcia postępowania scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odręb-

nych;
2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-

ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozu-

mieniu przepisów odrębnych.

§17. Nie okre[la się szczególnych warunków za-

gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

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

1) stosowanie parametrów jezdni, chodników i in-

nych elementów infrastruktury transportowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni i 
chodników, w granicy obszaru planu oraz z ze-

wnętrznym ukEadem komunikacyjnym;
3) lokalizację zjazdów z dróg publicznych - zgod-

nie z przepisami odrębnymi;
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych na terenie 

drogi publicznej.

§19.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostę-

pu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym w szczególno[ci sieci: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-

tycznej, gazowej, ciepEowniczej i telekomuni-
kacyjnej;

3) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-

wej;
4) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 

kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych, do istniejącej sieci kanalizacji deszczo-

wej z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
7) zaopatrzenie w ciepEo z ekologicznych paliw lub 

energii elektrycznej;
8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej;
9) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 

i telekomunikacyjnych jako kablowych, sytuo-

wanych na terenach dróg publicznych.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów infrastruktury technicznej dopusz-
cza się:

1) lokalizację szafek kablowych na terenach dróg 
publicznych i innych terenach;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych w granicach dziaEki na terenach MN, MN/U, 
ZP, US.

§20. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.

§21. Dla terenu objętego planem ustala się 30% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§22. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

(-) Wojciech Janczewski
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERE-

NÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W LUSÓWKU

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LI/496/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-

ga, co następuje:

Stwierdza się brak uwag do projektu planu nie-

uwzględnionych przez Wójta Gminy.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERE-

NÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W LUSÓWKU

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LI/496/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 30 czerwca 2009 r.

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co nastę-

puje:

1) Nie przewiduje się kosztów związanych z reali-
zacją sieci i urządzeG infrastruktury technicznej. Roz-

budowa istniejących sieci będzie realizowana przez 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

2) Nie przewiduje się kosztów związanych z reali-
zacją dróg, poniewar projektowane drogi są drogami 
wewnętrznymi i Gmina nie będzie ponosić kosztów 
ich wykupu i budowy. Droga publiczna, oznaczona na 
rysunku planu symbolem KD-L jest wEasno[cią Gmi-
ny.
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UCHWADA NR LVIII/758/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
ｧWilczak ｠ Czaplaｦ w Poznaniu

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 

2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, 
co następuje:

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego ｧWilczak ｠ Czaplaｦ w Poznaniu, 
po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium uwarunko-

waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Poznaniaｦ, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar o następującym przebie-

gu granicy: ulica Serbska, ulica Lechicka, o[ rzeki 
Warta, fragment poEudniowej granicy dziaEki nr 30 
(ark. 26, obr. Winiary), ulica Czapla wraz z jej frag-

mentem, zachodnia granica dziaEki nr 36/4 (ark. 25, 
obr. Winiary).

3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:


