
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 96 – 9414 – Poz. ,1613,1614,1615,1616,1617 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXXI/826/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2009 r. 

 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – zalesienia 

w rejonie ulicy Prostej  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co nastćpuje:  

 

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nie przewiduje sić inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ 
własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR LXXXI/827/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych 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, ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastćpuje:  
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tarnowo Podgórne, uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenów rolnych w Lusówku, zwany dalej pla-
nem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 95 
ha po północnej stronie drogi powiatowej Luso-
wo-Lusówko. Granicć obszaru objćtego planem 
okreċla rysunek planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:5000, zatytułowany 

„Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów rolnych w Lusówku” - 
stanowiący czćċć graficzną oraz załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą Uchwałć Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
czćċć graficzną stanowiącą załącznik nr 
1 do uchwały; 

3) terenie – należy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol 
(składający sić z cyfr i liter) i przypisane do 
niego ustalenia; 

4) powierzchni zabudowy działki – należy 
przez to rozumieć sumć powierzchni rzu-
tów pionowych wszystkich budynków na 
okreċlonej działce mierzona po zewnćtrz-
nym obrysie ċcian kondygnacji przyziem-
nej lub nadziemnej w przypadku gdy jej 
obrys wystćpuje poza obrys kondygnacji 
przyziemnej; 

5) reklamie – należy przez to rozumieć wszel-
kie urządzenia bćdące noċnikiem informa-
cji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bć-
dący tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

6) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 
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7) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji 
Gminnej, turystycznej lub edukacji ekolo-
gicznej oraz tablice z oznaczeniem urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej; 

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć obiekty liniowe oraz urządzenia 
infrastruktury technicznej takie jak przewo-
dy, stacje transformatorowe i redukcyjne, 
przepompownie itp. 

 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 3. Na obszarze planu wyznacza sić nastćpujące 
przeznaczenie terenów: 

1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1R i 2R; 

2) tereny zieleni krajobrazowej i wód, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 
1ZK/WS i 2ZK/WS. 

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić:  

1) zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) reklam i szyldów, 
c) nowych napowietrznych sieci infrastruktu-

ry technicznej; 
2) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem 

przypadków wynikających z prowadzenia 
gospodarki rolnej oraz właċciwym funkcjo-
nowaniem infrastruktury technicznej, 
w formie ogrodzeĉ ażurowych do wys. ok. 
1,50m z wyłączeniem możliwoċci realizo-
wania ogrodzeĉ betonowych; 

3) dopuszczenie lokalizacji: 
a) tablic informacyjnych, 
b) ċcieżki rowerowej i obiektów małej archi-

tektury, 
c) sieci infrastruktury technicznej; 
4) ochronć walorów krajobrazowych pól 

uprawnych, zadrzewieĉ i wód. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić:  

1) zachowanie naturalnego ukształtowania te-
renu, zakaz zmiany jego ukształtowania; 

2) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub 
ziemi rekultywacjć terenu, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) nakaz zachowania i ochrony stanowiska 
roċlin prawnie chronionych rzadko wystć-
pujących, w przypadku wystćpowania na 
terenie objćtym planem, poprzez zakaz 
niszczenia siedlisk i ostoi, dokonywania 
zmian stosunków wodnych i naruszania 
gleby; 

4) zachowanie istniejących urządzeĉ meliora-
cji, cieków i rowów jako otwartych, 
z dopuszczeniem realizacji przepustów 

i budowli wodnych w miejscach skrzyżo-
wania z drogami oraz dla stabilizacji prze-
pływu wód powierzchniowych i poziomu 
wód gruntowych; 

5) zapewnienie dostćpu do wód powierzch-
niowych na potrzeby wykonania robót 
konserwacyjnych i hydrotechnicznych; 

6) nakaz zachowania istniejących drzew 
i krzewów zgodnie z przepisami odrćbny-
mi, a w przypadku koniecznoċci usunićcia 
istniejących drzew, nakaz ich przesadzenia 
w inne miejsce lub wprowadzenia nowych 
nasadzeĉ zieleni wysokiej, z zachowaniem 
przepisów odrćbnych; 

7) nakaz zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych w granicach terenów, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić obowiązek prowadzenia badaĉ arche-
ologicznych przy realizacji prac ziemnych 
w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochrony 
stanowisk archeologicznych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. Pozwolenie na badania archeologiczne 
Inwestor winien uzyskać przed otrzymaniem po-
zwolenia na budowć.  
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
sić lokalizacjć przy ċcieżkach rowerowych 
i pieszych oċwietlenia, obiektów małej architektury 
do ich obsługi, służących rekreacji lub utrzymania 
porządku.  
 
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1R i 2R ustala sić:  

1) zakaz zabudowy; 
2) maksymalną powierzchnić zabudowy – 0%; 
3) lokalizacjć ċcieżki rowerowej i pieszej; 
4) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze, 

ogrodnicze, sadownicze oraz użytki zielone; 
5) zachowanie istniejących i lokalizacjć no-

wych zadrzewieĉ ċródpolnych 
i przydrożnych; 

6) sytuowanie sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

7) podział na działki zgodnie z przepisami od-
rćbnymi w zakresie podziału gruntów rol-
nych; 

8) dopuszczenie wydzielania działek pod 
obiekty infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem swobodnego dostćpu z drogi pu-
blicznej lub drogi wewnćtrznej; 

9) dopuszczenie lokalizacji innych ċcieżek ro-
werowych niż wyznaczonych w planie; 

10) dla działek na terenie 1R, 2R dostćp dla 
samochodów do drogi publicznej – ulicy 
Ogrodowej poza granicami planu. 
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§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1ZK/WS, 2ZK/WS ustala 
sić:  

1) zachowanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania; 

2) nakaz zachowania istniejących cieków 
wodnych i zieleni krajobrazowej; 

3) zakaz zabudowy z wyłączeniem obiektów 
do obsługi, konserwacji i ochronny cieków 
wodnych; 

4) lokalizacjć ċcieżki rowerowej i pieszej; 
5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury, w tym służących rekreacji lub 
utrzymaniu porządku przy ċcieżkach rowe-
rowych i szlakach pieszych; 

6) sytuowanie sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

7) zakaz podziału na działki budowlane; 
8) dostćp dla samochodów – wyłącznie dla 

pojazdów obsługi technicznej zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci objćtych pla-
nem w rozumieniu przepisów odrćbnych nie po-
dejmuje sić ustaleĉ.  
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sić 
uwzglćdnienie w zagospodarowaniu, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, przebiegów istniejących 
i projektowanych urządzeĉ melioracyjnych i sieci 
infrastruktury technicznej.  
 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić:  

1) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ chodników 
i ċcieżek rowerowych, w granicy obszaru 

objćtego planem oraz z zewnćtrznym ukła-
dem komunikacyjnym; 

2) obsługć komunikacyjną w zakresie ruchu 
samochodowego dla terenów z przyległych 
dróg publicznych i dróg wewnćtrznych, 
znajdującymi sić również poza obszarem 
opracowania; 

3) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiek-
tów inżynierskich; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić dopuszczenie robót budowlanych 
w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoċci sieci: wodociągowej, kanalizacyj-
nej, gazowej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej.  
 
§ 14. Nie ustala sić granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie.  
 
§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów nie podejmuje sić ustaleĉ.  

 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 16. Ustala sić stawkć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoċci 30%.  
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne.  
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

 Tarnowo Podgórne   
(-) mgr inż. Ewa Noszczyĉska - Szkurat 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXXI/827/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXXXI/827/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów rolnych w Lusówku  
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO PROJEKTU PLANU  

 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne roz-
strzyga, co nastćpuje:  

 

L.p. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

Treċć uwagi Rozstrzygnićcie 
Rady Gminy 

Uzasadnienie 

1. 21.10.10 
Katarzyna  
Kwiatkowska, 
Chyby 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

Ustalenia projektu planu miejsco-
wego są zgodnie ze Studium oraz 
respektują zasady ładu przestrzen-
nego przez ochronć walorów kra-
jobrazowych pól uprawnych, la-
sów, zadrzewieĉ i wód. Przedmio-
towy teren stanowi bufor oddziela-
jący zabudowć Lusówka i Lusowa. 
Teren objćty projektem planu jest 
wykorzystywany rolniczo 
a uchwalenie projektu planu nie 
zmieni sposobu jego wykorzysta-
nia i nie ograniczy uprawnieĉ 
właċcicieli nieruchomoċci.Projekt 
planu opracowany jest zgodnie 
z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Ww. ustawa udziela organom 
Gminy wyłącznych kompetencji do 
kształtowania i prowadzenia poli-
tyki przestrzennej na swoim terenie 
oraz przewiduje mechanizmy 
prawne uzyskania odszkodowania 
dla właċcicieli nieruchomoċci 
w przypadku obniżenia wartoċci 
nieruchomoċci. 
Grunty orne na obszarze objćtym 
mpzp należą do gleb wysokich klas 
bonitacyjnych: klasa IIIa stanowi 
2 %, IIIb – 11,6%, IVa -82,9%. 

2. 21.10.10 

Bożena 
i Kazimierz 
Kwiatkowscy, 
Chyby 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

j.w. 

3. 21.10.10 
Józef Czajkowski, 
Ceradz Koċcielny 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

j.w. 
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4. 22.10.10 
Maciej Piĉczak, 
Przeźmierowo 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

j.w. 

5. 25.10.10 
Adam Minicki, 
Nowy Sącz 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

j.w. 

6. 28.10.10 
Arkadiusz Samol, 
Sierakowo 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

j.w. 

7. 

Wpływ: 
29.10.10 
Nadano: 
28.10.10 

Łukasz 
 Gołćbiewski, 
Poznaĉ 

Zmiana przeznaczenia 
działki o nr 360/15 
w Lusówku i ustalenie 
na tym terenie zabu-
dowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ana-
logicznej do zabudo-
wy sąsiedniego Osie-
dla Morskiego. (…) 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

j.w. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXXI/827/2010 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego 

 terenów rolnych w Lusówku 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMI-

NY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co nastćpuje:  

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nie przewiduje sić inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ 
własnych gminy. 

16 17
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UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY OSTROWITE 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie: zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późĉ. zm.) oraz art. 
5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 
z późĉ. zm. ) Rada Gminy Ostrowite u c h w a l a: co 
nastćpuje: 

§ 1. W § 1 ust. 7 Nr XLVI/224/2010 Rady Gminy 
Ostrowite z dnia 29 października 2010r w sprawie 
okreċlenia wysokoċci stawek podatku od nierucho-
moċci na 2011 rok otrzymuje nowe nastćpujące 
brzmienie:  

„7. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków 
lub ich czćċci związanych z prowadzeniem działalno-

ċci gospodarczej w zakresie udzielania ċwiadczeĉ 
zdrowotnych, zajćtych przez podmioty udzielające 
tych ċwiadczeĉ - 4,27,- zł." 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Ostrowite. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Wielkopolskiego oraz ma 
zastosowanie do podatku należnego za 2011 rok. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Jakub Bartosik 
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UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY OSTROWITE 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/18/2002 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2002 roku określającej 
wzory formularzy odnośnie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późĉ. zm.) oraz art. 
6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 95, poz. 613 z późĉ. zm.)  

Rada Gminy Ostrowite u c h w a l a: co nastć-
puje: 

§ 1. 1. Zmienia sić wzór deklaracji na podatek od 
nieruchomoċci opisany w § 1 pkt 1 uchwały Nr 
IV/18/2002 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grud-
nia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskie-
go z 2002 r. Nr 176, poz. 5497 z późĉ. zm.), który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Zmienia sić wzór informacji w sprawie po-
datku od nieruchomoċci opisany w § 1 pkt. 


