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ZaEącznik	nr	1
do	uchwaEy	Nr	XXVIII/205/2009

Rady	Miejskiej	w	Tuliszkowie
z	dnia	2	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Tuliszków

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XXVIII/205/2009

Rady	Miejskiej	w	Tuliszkowie
z	dnia	2	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Tuliszków

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	Miejska	w	Tuliszkowie	 rozstrzyga	
co	następuje:

W	zawiązku	z	uchwaleniem	zmiany	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	Miasta	Tu-
liszków,	nie	zachodzi	konieczno[ć	realizacji	nowych	
sieci	i	urządzeG	systemu	wodociągowego,	kanaliza-
cji	sanitarnej	i	deszczowej.

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	Miejska	w	Tuliszkowie	 rozstrzyga	
co	następuje:

Na	 podstawie	 o[wiadczenia	 Burmistrza	 Miasta	 i	
Gminy	 Tuliszków	 w	 sprawie	 braku	 uwag,	 na	 eta-
pie	wyEorenia	 projektu	 zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 do	 publicznego	
wglądu,	nie	rozstrzyga	się	o	sposobie	ich	rozpatrze-
nia.

3128

UCHWADA Nr XXVIII/206/2009 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z	dnia	2	wrze[nia	2009	r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków

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	ze	zm.)	oraz	art.	14	i	art.	
27	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	
Nr	80,	poz.	717	z	pópniejszymi	zmianami)	w	związ-
ku	z	uchwaEą	Nr	XVIII/126/08	Rady	Miejskiej	w	Tu-
liszkowie	z	dnia	24	 lipca	2008	r.	Rada	Miejska	w	
Tuliszkowie	uchwala,	co	następuje:

§1.1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 z	 ustaleniami	
ｧStudium	uwarunkowaG	 i	kierunków	zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 gminy	 i	 miasta	 Tuliszkówｦ,	
uchwalonego	uchwaEą	nr	XLIV/213/98	Rady	Miej-
skiej	w	Tuliszkowie	 z	 dnia	29.05.1998	 r.	 uchwa-
la	 się	 zmianę	 miejscowego	 planu	 zagospodarowa-
nia	przestrzennego	gminy	Tuliszków,	uchwalonego	
UchwaEą	Nr	VIII/68/03	Rady	Miejskiej	w	Tuliszko-
wie,	z	dnia	29	sierpnia	2003	r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Wlkp.	
Nr	 156,	 poz.	 2942	 z	 dnia	 3.10.2003	 r.)	wraz	 ze	
zmianami	uchwalonymi	uchwaEami:	Nr	XXV/164/05	
z	dnia	17	 lutego	2005	r.	 (Dz.	Urz.	Woj.	Wlkp.	Nr	

36,	poz.	1025	z	dnia	24.03.2005	r.)	i	Nr	IX/50/07	
z	dnia	12	lipca	2007	r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Wlkp.	Nr	134,	
poz.	3034	z	dnia	14.09.2007	r.),

§2.1.	Przedmiotem	opracowania	jest	zmiana	nie-
których	ustaleG	w	czę[ci	tekstowej	planu,	o	którym	
mowa	w	§1	uchwaEy.

2.	 Czę[ć	 graficzna,	 tj.	 rysunek	 planu,	 o	 którym	
mowa	w	§1	uchwaEy,	pozostaje	bez	zmiany.

3.	Sposób	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-
tury	technicznej	stanowi	zaEącznik	nr	1	do	uchwaEy.

4.	 Rozstrzygnięcie	 dot.	 sposobu	 rozpatrzenia	
uwag	 zgEoszonych	 do	 projektu	 planu	 stanowi	 za-
Eącznik	nr	2	do	uchwaEy.

§3.	Uchwala	się	następujące	zmiany	ustaleG	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gminy	Tuliszków:

1.	w	ROZDZIALE	II	§2.	Przeznaczenie	terenów	na	
rórne	funkcje	-	ust.	1	pkt	4)	otrzymuje	brzmienie:

4)	Ilekroć	w	Uchwale	jest	mową	o	nieuciąrliwych	
usEugach	 lub	 nieuciąrliwej	 dziaEalno[ci	 gospo-
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darczej	 -	 nalery	 rozumieć	 przedsięwzięcia,	
których	 oddziaEywanie	 nie	 powoduje	 przekro-
czenia	 standardów	 jako[ci	 [rodowiska,	 okre-
[lonych	 przepisami	 odrębnymi,	 poza	 terenem	
do	którego	inwestor	posiada	tytuE	prawny

2.	w	ROZDZIALE	II	§2.	Przeznaczenie	terenów	na	
rórne	funkcje	-	w	ust.	1	dodaje	się	pkt	6)	w	brzmie-
niu:

6)	 Ilekroć	 w	 Uchwale	 jest	 mową	 o	 uciąrliwo[ci	
-	 nalery	 rozumieć	 zjawiska	 fizyczne	 lub	 stan	
powodujący	przekroczenie	standardów	jako[ci	
[rodowiska	 okre[lonych	 w	 przepisach	 odręb-
nych,

3.	w	ROZDZIALE	II	§2.	Przeznaczenie	terenów	na	
rórne	funkcje	-	dodaje	się	ust.	4	i	ust.	5	w	brzmie-
niu.

1.	Rórnicując	tereny	o	rórnych	funkcjach	lub	rór-
nych	 zasadach	 zagospodarowania	 wskazuje	 się,	
które	z	nich	nalerą	do	poszczególnych	rodzajów	te-
renów	podlegających	ochronie	akustycznej:

-	do	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	nalerą:	 tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej	zlokalizowane	na	terenach	
zabudowy	mieszkaniowej	i	gospodarczej	zwią-
zanej	 z	 produkcją	 rolną	 wraz	 z	 terenami	 za-
budowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 ozna-
czonych	 symbolem	 MRJ,	 tereny	 zabudowy	
mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 zlokalizowane	
na	 terenach	oznaczonych	symbolem	MN,	 te-
reny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej	 zlokalizowane	 na	 terenach	 oznaczonych	
symbolem	MN,UTL,	 tereny	zabudowy	miesz-
kaniowej	 związanej	 z	 obsEugą	 gospodarki	 le-
[nej	 zlokalizowane	 na	 terenach	 oznaczonych	
symbolem	 RUL,	 tereny	 istniejącej	 zabudowy	
mieszkaniowej	 zlokalizowane	 na	 terenach	
oznaczonych	symbolem	R/RL

-	do	terenów	zabudowy	zagrodowej	nalerą:	te-
reny	zabudowy	mieszkaniowej	i	gospodarczej	
związanej	z	produkcją	rolną	zlokalizowane	na	
terenach	 oznaczonych	 symbolem	 MR,	 tere-
ny	zabudowy	zagrodowej	w	gospodarstwach	
rolnych	i	hodowlanych	zlokalizowane	na	tere-
nach	oznaczonych	symbolem	R/RL

-	do	terenów	mieszkaniowo-usEugowych	nalerą:	
tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej	i	nieuciąrliwe	usEugi	o	charakterze	podsta-
wowym	(MN,U),	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	 jednorodzinnej,	 z	 morliwo[cią	 lokalizacji	
nieuciąrliwych	 usEug	 stanowiących	 uzupeE-
nienie	 przeznaczenia	 podstawowego	 (MN/U),	
tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej	 i	 nieuciąrliwej	 dziaEalno[ci	 gospodarczej	
(MN,TAG)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej	z	morliwo[cią	prowadzenia	nie-
uciąrliwej	dziaEalno[ci	gospodarczej	stanowią-
cej	uzupeEnienie	przeznaczenia	podstawowego	
(MN/TAG)

-	do	terenów	przeznaczonych	pod	budynki	zwią-
zane	ze	staEym	lub	czasowym	pobytem	dzieci	

i	mEodziery	nalerą:	tereny	usEug	o[wiaty	(UO),	
tereny	usEug	kultury	(UK)

-	do	terenów	przeznaczonych	na	cele	rekreacyj-
ne-wypoczynkowe	nalerą:	tereny	usEug	zwią-
zanych	 z	 obsEugą	 rekreacji	 wraz	 z	 terenami	
zabudowy	letniskowej	(UT),	tereny	zabudowy	
letniskowej	 i	 rekreacyjnej	 (ZR)	 i	 tereny	 ogro-
dów	 dziaEkowych	 z	 zabudowa	 o	 charakterze	
rekreacyjnym	(ZD),

-	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 zlokalizowanej	
na	terenach	oznaczonych	symbolem	TAG,	UZ,	
UK,	UI,	UH,	w	związku	z	dopuszczeniem	zabu-
dowy	mieszkaniowej,	ochronę	przed	haEasem	
nalery	 zapewnić	poprzez	 stosowanie	 rozwią-
zaG	 technicznych	 zapewniających	 wEa[ciwe	
warunki	akustyczne	w	budynkach,

-	 dla	 szkóE	 przyzakEadowych	 zlokalizowanych	
na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	 TAG1,	
ochronę	 przed	 haEasem	 nalery	 zapewnić	 po-
przez	stosowanie	rozwiązaG	technicznych	za-
pewniających	 wEa[ciwe	 warunki	 akustyczne	
w	budynkach,

5.	 W	 ramach	 zabudowy	 związanej	 z	 okre[loną	
planem	funkcją	terenu	ustala	się	konieczno[ć	zgEa-
szania	 wszelkich	 obiektów	 o	 wysoko[ci	 równej	 i	
większej	nir	50,0	m	npt	przed	wydaniem	decyzji	o	
pozwoleniu	na	budowę	do	Szefostwa	SEurby	Ruchu	
Lotniczego	SiE	Zbrojnych	RP,	ul.	qwirki	i	Wigury	1	C,	
00-912	Warszawa	65.

1.	w	ROZDZIALE	III	§3	ust.	6	otrzymuje	brzmie-
nie:

1)	Ustala	się	minimalną	szeroko[ć	drogi	w	liniach	
rozgraniczających:

droga	krajowa	｠	25	m
droga	wojewódzka	｠	20	m
droga	powiatowa	｠	15	m
droga	gminna	-	10	m	na	terenie	zabudowanym
15	 m	 poza	 terenem	 zabudowanym	 lub	 przezna-

czonym	pod	zabudowę
Dla	 dróg	 ustala	 się	 do	 czasu	 przebudowy	 drogi	

utrzymanie	 granic	 istniejącego	 pasa	 drogowego.	
Regulacja	granic	będzie	następowaEa	zgodnie	z	po-
trzebami	przebudowy	drogi.

W	wyjątkowych	wypadkach,	uzasadnionych	trud-
nymi	warunkami	 terenowymi	 lub	 istniejącym	zain-
westowaniem,	 dopuszcza	 się	 przyjęcie	 mniejszej	
szeroko[ci	drogi	 lub	ulicy,	pod	warunkiem	speEnie-
nia	 wymagaG	 okre[lonych	 w	 przepisach	 szczegól-
nych.	Dla	 drogi	wojewódzkiej	 ustala	 się	 do	 czasu	
przebudowy	 drogi	 utrzymanie	 granic	 istniejącego	
pasa	drogowego.	Regulacja	granic	będzie	następo-
waEa	zgodnie	z	potrzebami	przebudowy	drogi.

5.	w	ROZDZIALE	IV	§5	Zasady	obsEugi	w	zakresie	
infrastruktury	technicznej	otrzymuje	brzmienie

§5.	Zasady	obsEugi	w	zakresie	infrastruktury	tech-
nicznej:

1.	Zaopatrzenie	w	wodę	odbywać	się	będzie	z	roz-
budowanej	sieci	wodociągowej.

2.	Odprowadzanie	[cieków,	w	tym	[cieków	prze-
mysEowych	po	podczyszczeniu	 ich	 do	 jako[ci	wy-
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maganej	przepisami	odrębnymi,	poprzez	sieć	kana-
lizacji	sanitarnej,	kolektory	grawitacyjne	 i	 rurociągi	
tEoczne	do	oczyszczalni	[cieków.

Do	czasu	budowy	kanalizacji	sanitarnej	dopuszcza	
się	 odprowadzanie	 [cieków	 do	 bezodpEywowych	
atestowanych	zbiorników	z	zapewnieniem	 ich	wy-
wozu	 przez	 koncesjonowanego	 przewopnika	 do	
zlewni	[cieków	przy	oczyszczalni,

3.	wody	deszczowe	z	powierzchni	dachów	oraz	
terenów	zielonych	mogą	być	odprowadzane	w	spo-
sób	niezorganizowany	do	ziemi	w	granicach	nieru-
chomo[ci;

4.	wody	opadowe	i	roztopowe	z	terenów	utwar-
dzonych,	w	tym	z	parkingów,	przy	wprowadzaniu	
do	 wód	 lub	 do	 ziemi	 w	 przypadkach	 okre[lonych	
przepisami	 odrębnymi	 nalery	 oczy[cić	 do	 jako[ci	
wymaganej	tymi	przepisami;

5.	 Zaopatrzenie	 w	 energię	 elektryczną	 będzie	
kontynuowane	z	istniejących	lub	uzupeEnianych,	w	
miarę	potrzeb,	sieci	elektroenergetycznych	(w	miarę	
morliwo[ci	 kablowych)	oraz	 stacji	 transformatoro-
wych	istniejących	lub	nowo	budowanych,

6.	Na	terenie	gdzie	wystąpi	zwiększone	zapotrze-
bowanie	w	 zakresie	 zasilania	w	energię	 elektrycz-
ną,	a	zasilanie	z	istniejącej	sieci	nie	będzie	morliwe,	
dopuszcza	 się	 budowę	 sieci	 elektroenergetycznej	
odpowiedni	do	zbilansowanych	potrzeb	i	zgodnie	z	
warunkami	wydanymi	przez	przedsiębiorstwo	ener-
getyczne.	 Okre[lenie	 ostatecznej	 rozbudowy	 sie-
ci	 będzie	 morliwe	 po	 okre[leniu	 zapotrzebowania	
na	moc.	W	przypadku	konieczno[ci	budowy	stacji	
transformatorowych	 przedsiębiorstwo	 energetycz-
ne	wskare	miejsce	pod	ich	budowę.	Jereli	przedsię-
biorstwo	energetyczne	nie	będzie	mogEo	pozyskać	
wskazanego	gruntu	dla	potrzeb	budowy	stacji	trans-
formatorowej	nowe	miejsce	wskare	Urząd	Gminy	i	
Miasta	Tuliszków.

7.	Dopuszcza	się	przebudowę	sieci	elektroenerge-
tycznych	z	kolidującym	planowanym	zagospodaro-
waniem	terenu	na	warunkach	ustalonych	z	Zarząd-
cą	sieci

8.	 Niezbędne	 modernizacje	 sieci	 elektroenerge-
tycznych	 dokonywane	 być	 mogą	 na	 terenach	 ich	
dotychczasowej	lokalizacji	a	nowe	linie	elektroener-
getyczne	nalery	lokalizować	poza	pasami	drogowy-
mi	dróg	krajowych	i	wojewódzkich	lub	uzyskać	zgo-
dę	 wEa[ciwego	 zarządcy	 drogi.	 W	 uzasadnionych	
przypadkach	Zarządca	Sieci	more	zmienić	lokaliza-
cję	modernizowanej	sieci.

9.	 Dla	 usytuowania	 urządzeG	 elektroenergetycz-
nych	 (w	 tym	 stacji	 transformatorowych)	 nie	 jest	
wymagane	zachowanie	linii	zabudowy.

10.	 PrzyEącza	 infrastruktury	 technicznej	 realizo-
wane	 będą	 odpowiednio	 do	 potrzeb	 inwestorów,	
okre[lanych	 we	 wniosku	 o	 wydanie	 warunków	
przyEączenia	skEadanych	u	wEa[ciwego	Zarządcy	in-
frastruktury	technicznej.

11.	 dla	 istniejących	 i	 nowo	 budowanych	 linii	
elektroenergetycznych	ustala	się	następujące	pasy	
technologiczne	w	granicach	których	zamyka	się	po-

nadnormatywne	oddziaEywanie	linii	w	zakresie	emi-
sji	pól	elektromagnetycznych	oraz	haEasu:

linia	220	kV	-	35	m	w	obie	strony	od	osi	linii
linia	110	kV	-	po	15	m	od	rzutu	poziomego	skraj-

nego	przewodu	linii	w	obie	strony
linia	30	kV	-	7,5	m	od	rzutu	poziomego	skrajnego	

przewodu	linii.
linia	15	kV	-	5	m	od	rzutu	poziomego	skrajnego	

przewodu	linii
linia	0,4	kV	-	3	m	od	rzutu	poziomego	skrajnego	

przewodu	linii.
W	 pasach	 technologicznych	 linii	 elektroenerge-

tycznych	 obowiązuje	 bezwzględny	 zakaz	 realizacji	
obiektów	 budowlanych	 przeznaczonych	 na	 pobyt	
ludzi.

W	 pasie	 terenu	 ochronnego	 ustala	 się	 zakaz	 lo-
kalizacji	 wszelkich	 budynków	 i	 budowli	 takich	 jak	
maszty	oraz	zieleni	wysokiej.

12.	W	zakresie	sieci	gazowych	ustala	się:
Zaopatrzenie	 w	 gaz	 ziemny	 z	 sieci	 gazociągów	

[redniego	 i	 niskiego	 ci[nienia	 po	 kardorazowym	
uzgodnieniu	 z	 operatorem	 systemu	dystrybucyjne-
go	i	po	analizie	szczegóEowych	warunków	technicz-
nych	i	ekonomicznych	uzasadniających	rozbudowę	
sieci	gazowej	[redniego	i	niskiego	ci[nienia.

Dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 stawiania	 stacji	 gazo-
wych	i	wydzielania	terenu	dla	potrzeb	ich	budowy	
bez	konieczno[ci	opracowywania	zmiany	planu..

Strefy	kontrolowane	dla	gazociągów	ukEadanych	
w	ziemi	lub	nad	ziemią	winny	być	zgodne	z	obowią-
zującymi	przepisami	prawa.

13.	 Trasy	 infrastruktury	 technicznej	 nalery	 pro-
jektować	 w	 liniach	 rozgraniczających	 dróg	 z	 wy-
Eączeniem	dróg	 krajowych	 i	wojewódzkich,	 lub	na	
terenach	upraw	polowych	i	ogrodniczych,	z	prawem	
zabudowy	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lem	R.

14.	 W	 przypadku	 wąskich	 dojazdów	 do	 dziaEek	
more	 wystąpić	 konieczno[ć	 prowadzenia	 sieci	 in-
frastruktury	technicznej	przez	teren	sąsiadujących	z	
tymi	dojazdami	dziaEek.

15.	 Parametry	 techniczne	 sieci	 infrastruktury	
technicznej,	 oraz	 szczegóEowe	 ich	 rozmieszczenie	
w	liniach	rozgraniczających	dróg,	zostaną	okre[lone	
w	 specjalistycznych	 opracowaniach	 branrowych,	
przygotowywanych	 do	 wniosku	 o	 pozwolenie	 na	
budowę.

16.	Zasilanie	obiektów	budowlanych	z	sieci	infra-
struktury	technicznej,	zgodnie	z	ustaleniami	projek-
tów	zagospodarowania	terenów	lub	dziaEek	budow-
lanych	 i	 uzyskiwanymi	warunkami	 zaopatrzenia	w	
poszczególne	media,	okre[lanymi	przez	dostawcę	w	
warunkach	przyEączeniowych.

17.	 W	 przypadku	 realizacji	 inwestycji	 na	 tere-
nie	zmeliorowanym,	 inwestor	zobowiązany	 jest	do	
przebudowy	urządzeG	melioracyjnych	poza	teren	in-
westycji.

18.	Ustala	się	konieczno[ć	zapewnienia	dostępu	
do	urządzeG	melioracji	podstawowych	oraz	w	razie	
potrzeby	 ich	 modernizacji,	 przebudowy,	 budowy,	
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odbudowy	lub	regulacji.
19.	Dopuszcza	się	 inne	zasady	realizacji	sieci	 in-

frastruktury	 technicznej	 jereli	 wymagają	 tego	 wa-
runki	terenowe	lub	względy	techniczne.

6.	 w	 ROZDZIALE	 VI	 GRANICE	 I	 ZASADY	 ZA-
GOSPODAROWANIA	 TERENÓW	 LUB	 OBIEKTÓW	
PODLEGAJĄCYCH	OCHRONIE	ZE	WZGLĘDÓW	NA	
WYMAGANIA	 PRZYRODNICZE	 dodaje	 się	 §8a.	 w	
brzmieniu:

§8a.	Akustyczne	standardy	jako[ci	[rodowiska
Na	 terenach	podlegających	ochronie	akustycznej	

obowiązują	dopuszczalne	poziomy	haEasu,	okre[lone	
w	przepisach	odrębnych.	W	przypadku	stwierdzenia	
morliwo[ci	 wystąpienia	 przekroczenia	 akustycz-
nych	standardów	jako[ci	[rodowiska	nalery	zasto-
sować	 [rodki	 techniczne,	 technologiczne	 i	 organi-
zacyjne,	 zmniejszające	 poziom	haEasu	 do	warto[ci	
co	najmniej	dopuszczalnych	np.	peEne	ogrodzenia	i	
bramy	wzdEur	frontowych	granic	dziaEek,	pasy	ziele-
ni	izolacyjnej,	zastosowanie	przegród	budowlanych	
i	stolarki	okiennej	o	podwyrszonej	izolacyjno[ci	aku-
stycznej,	budowę	ekranów	akustycznych.

7.	w	ROZDZIALE	VIII	§10.	Tereny	przeznaczone	
do	 realizacji	 celów	publicznych	 -	w	ust.	1.	pkt	2)	
dodaje	się	lit.	d)	i	e)	w	brzmieniu:

d)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	50%	
powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

e)	minimalna	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	
20%	powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

8.	w	ROZDZIALE	VIII	§10.	Tereny	przeznaczone	
do	 realizacji	 celów	 publicznych	 -	 w	 ust	 2.	 pkt	 2)	
dodaje	się	lit.	e)	i	f)	w	brzmieniu:

e)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	50%	
powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

f)	 minimalna	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	
20%	powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

9.	w	ROZDZIALE	VIII	§10.	Tereny	przeznaczone	
do	 realizacji	 celów	 publicznych	 -	 w	 ust	 3.	 pkt	 2)	
dodaje	się	lit.	e)	i	f)	w	brzmieniu:

e)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	50%	
powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

f)	 minimalna	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	
20%	powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

10.	w	ROZDZIALE	VIII	§10.	Tereny	przeznaczone	
do	 realizacji	 celów	 publicznych	 -	 w	 ust	 4.	 pkt	 2)	
dodaje	się	lit.	e)	i	f)	w	brzmieniu:

e)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	10%	
powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

f)	 minimalna	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	
70%	powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

11.	w	ROZDZIALE	VIII	§10.	Tereny	przeznaczone	
do	 realizacji	 celów	 publicznych	 -	 w	 ust	 5.	 pkt	 2)	
dodaje	się	lit.	e)	i	f)	w	brzmieniu:

e)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	50%	
powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

f)	 minimalna	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	
20%	powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

12.	 w	 ROZDZIALE	 VIII	 §11.	 Warunki,	 zasady	 i	
standardy	ksztaEtowania	zabudowy	 i	 zagospodaro-
wania	 terenów,	w	 tym	 zasady	 podziaEu	 na	 dziaEki	

budowlane	-	w	ust	1.	pkt	2)	dodaje	się	lit.	f)	i	g)	w	
brzmieniu:

f)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	50%	
powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

g)	minimalna	powierzchnia	 biologicznie	 czynna	
20%	powierzchni	dziaEki	lub	terenu;

13.	 w	 ROZDZIALE	 VIII	 §11.	 Warunki,	 zasady	 i	
standardy	ksztaEtowania	zabudowy	 i	 zagospodaro-
wania	 terenów,	w	 tym	zasady	podziaEu	 terenu	na	
dziaEki	budowlane:

ust.	3.	pkt	1)	dodaje	się	lit	g)	w	brzmieniu:
g)	na	dziaEkach	graniczących	z	pasem	drogowym	

drogi	 krajowej	 i	 wojewódzkiej	 dopuszcza	 się	
lokalizowanie	 funkcji	 usEugowej	 bez	 koniecz-
no[ci	realizacji	funkcji	mieszkalnej;

ust.	3.	pkt	2)	lit	a)	i	b)	otrzymuje	brzmienie:
a)	powierzchnia	zabudowy	nie	więcej	nir	40%	

powierzchni	 dziaEki	 -	 nie	 dotyczy	 terenów	w	
granicach	 obszaru	 objętego	 ochroną	 konser-
watorską:

b)	minimum	30%	powierzchni	dziaEki	nalery	po-
zostawić	jako	powierzchnie	biologicznie	czyn-
ną-	nie	dotyczy	terenów	w	granicach	obszaru	
objętego	ochroną	konserwatorską;

w	ust	4.	otrzymuje	brzmienie;
4.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	sym-

bolem	MN,UTL	obowiązują	następujące	ustalenia:
1)	Dla	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

obowiązują	 zasady	 zabudowy	 i	 zagospoda-
rowania	 terenu	 jak	dla	 terenów	oznaczonych	
symbolem	MN;

2)	Dla	zabudowy	 letniskowej	obowiązują	zasady	
zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	 jak	dla	tere-
nów	oznaczonych	symbolem	UTL;

ust.	9.	pkt	2)	lit.	c)	otrzymuje	brzmienie:
c)	 wysoko[ć	 budynków	 związanych	 z	 prowa-

dzoną	dziaEalno[cią	usEugową	lub	produkcyjną	
do	25	m:

ust.	10.	pkt	1)	lit.	c)	otrzymuje	brzmienie:
c)	oddziaEywanie	związane	z	prowadzoną	dzia-

Ealno[cią	nie	more	powodować	przekroczenia	
standardów	 jako[ci	 [rodowiska,	 okre[lonych	
przepisami	odrębnymi,	poza	terenem	do	które-
go	inwestor	posiada	tytuE	prawny;

ust.	10.	pkt	2)	lit.	c)	otrzymuje	brzmienie:
c)	wysoko[ć	zabudowy	do	25	m;

14.	w	ROZDZIALE	VIII	w	§12	Warunki,	zasady	i	
standardy	ksztaEtowania	zabudowy	 i	 zagospodaro-
wania	terenów	produkcji	rolniczej	i	le[nej	dodaje	się	
ust.	6.	w	brzmieniu:

ust.	6.	Na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	planu	
symbolem	W	obowiązują	następujące	ustalenia:

1)	Zasady	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
a)	gospodarowanie	wodami	winno	odbywać	się	

zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;
b)	 dopuszcza	 się	 realizacje	budowli	 hydrotech-

nicznych	i	instalacji	infrastruktury	technicznej.
15.	w	ROZDZIALE	VIII	§14.	Szczególne	warunki	za-

gospodarowania	terenów	wynikające	z	potrzeb	ochro-
ny	[rodowiska	ust.	2.,	5.	i	6.	otrzymują	brzmienie:
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ust.	 2.	 OddziaEywanie	 związane	 z	 prowadzoną	
dziaEalno[cią	 nie	 more	 powodować	 przekroczenia	
standardów	jako[ci	[rodowiska,	okre[lonych	przepi-
sami	odrębnymi,	poza	terenem	do	którego	inwestor	
posiada	tytuE	prawny;

ust.	5.	Selektywne	gromadzenie	odpadów	w	wy-
znaczonych	miejscach	w	przystosowanych	pojem-
nikach	oraz	przekazywanie	do	odzysku	 lub	uniesz-
kodliwienia,	zgodnie	z	gminnym	planem	gospodarki	
odpadami	i	przepisami	odrębnymi;

ust.	6.	Do	celów	grzewczych	i	technologicznych	
nalery	 stosować	 paliwa	 charakteryzujące	 się	 naj-
nirszymi	wskapnikami	emisyjnymi,	takie	jak:	paliwa	
pEynne,	gazowe	i	staEe	lub	alternatywne	pródEa	ener-
gii;

§4.	 PozostaEe	 ustalenia	 miejscowego	 planu	 za-
gospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Tuliszków,	
uchwalonego	UchwaEą	Nr	VIII/68/03	Rady	Miejskiej	

w	Tuliszkowie,	z	dnia	29	sierpnia	2003	r.	(Dz.	Urz.	
Woj.	Wlkp.	Nr	156,	 poz.	 2942	 z	 dnia	3.10.2003	
r.)	wraz	 ze	 zmianami	uchwalonymi	uchwaEami:	Nr	
XXV/1	 64/05	 z	 dnia	 17	 lutego	 2005	 r.	 (Dz.	 Urz.	
Woj.	Wlkp.	Nr	36,	poz.	1025	z	dnia	24.03.2005	r.)	
i	Nr	IX/50/07	z	dnia	12	lipca	2007	r.(Dz.	Urz.	Woj.	
Wlkp.	 Nr	 134,	 poz.	 3034	 z	 dnia	 14.09.2007	 r.),	
pozostają	bez	zmian.

§5.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Burmistrzo-
wi	Miasta	Tuliszków.

§6. UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) Piotr Hryniuk

ZaEącznik	nr	1
do	uchwaEy	Nr	XXVIII/206/2009

Rady	Miejskiej	w	Tuliszkowie
z	dnia	2	wrze[nia	2009	r.	

w	sprawie	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Tuliszków

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XXVIII/206/2009

Rady	Miejskiej	w	Tuliszkowie
z	dnia	2	wrze[nia	2009	r.	

w	sprawie	zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Tuliszków

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	Miejska	w	Tuliszkowie	 rozstrzyga	
co	następuje:

W	zawiązku	z	uchwaleniem	zmiany	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Tu-
liszków,	nie	zachodzi	konieczno[ć	realizacji	nowych	
sieci	i	urządzeG	systemu	wodociągowego,	kanaliza-
cji	sanitarnej	i	deszczowej.

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	Miejska	w	Tuliszkowie	 rozstrzyga	
co	następuje:

Na	 podstawie	 o[wiadczenia	 Burmistrza	 Miasta	 i	
Gminy	 Tuliszków	 w	 sprawie	 braku	 uwag,	 na	 eta-
pie	wyEorenia	 projektu	 zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 do	 publicznego	
wglądu,	nie	rozstrzyga	się	o	sposobie	ich	rozpatrze-
nia.


