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UCHWA£A Nr XXII/161/2007 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/1).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 i
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze
zmianami), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr VII/64/2007 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/
1), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co nastêpuje:
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Rolnej (dz.
nr 653/1), zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwa³¹
Nr LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29
listopada 2005 r.
2. Plan obejmuje obszar obejmuj¹cy dzia³kê o numerze
ewidencyjnym 1678, obrêb Tarnowo Podgórne, arkusz mapy
1.

balkonów, okapów, gzymsów, tarasów, przy czym powierzchnia zabudowy dzia³ki jest sum¹ powierzchni zabudowy wszystkich istniej¹cych i projektowanych budynków
wystêpuj¹cych w obrêbie dzia³ki;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, w jakiej
mo¿na sytuowaæ budynek od granic dzia³ki budowlanej;
4) budowie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - nale¿y przez
to rozumieæ budowê dróg oraz wybudowanie pod ziemi¹
na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych,
gazowych i telekomunikacyjnych.
DZIA£ II
Przepisy szczegó³owe Przeznaczenie terenów
§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
na rysunku planu symbolem MN.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zezwala
siê na lokalizowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3. Za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y jest czêæ graficzna w
skali 1:500, zwana dalej "rysunkiem planu", na której oznaczono granice uchwalenia planu.

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
na rysunku planu symbolem MN mo¿e stanowiæ przestrzeñ do budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w
tym dróg wewnêtrznych i wydzielonych miejsc postojowych.

4. Za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie o
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

5. Za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie o
sposobie realizacji, zapisanych w projekcie planu, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przeznaczenia zgodnie z oznaczeniami graficznymi
okrelonymi na rysunku planu;
2) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê poziomego rzutu budynku (po zewnêtrznym
obrysie przegród zewnêtrznych), który nie uwzglêdnia

§4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
reguluje siê przez:
1) nakaz zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniaj¹cy czytelnoæ informacji drogowskazowej;
3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyjnych na budynkach i/lub ogrodzeniach, poza polami widocznoci.
Powierzchnia tablicy informacyjnej nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 2,0 m2.
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Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
§5. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego reguluje siê przez:
1) zakaz ogrzewania budynków w oparciu o kot³ownie wysokoemisyjne;
2) nakaz gromadzenia i usuwania odpadów sta³ych zgodnie
z gminnym planem gospodarki odpadami.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§6. Dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego
ustala siê obowi¹zek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przy inwestycji.
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych
§7. Zakaz stosowania ogrodzenia pe³nego w obrêbie dróg
publicznych.
Parametry i wskaniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§8. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonym na rysunku planu symbolem MN okrela siê
nastêpuj¹ce parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja budynków na dzia³ce zgodnie z naniesionymi
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
3) gara¿ mo¿e stanowiæ integraln¹ czêæ budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mo¿e byæ budynkiem wolnostoj¹cym;
4) maksymalna wysokoæ zabudowy - 11,0 m;
5) nakazuje siê przekrycia budynków dachami o nachyleniu
nie mniejszym ni¿ 22° i nie wiêkszym ni¿ 45° w obrêbie
min. 80% powierzchni zabudowy, na pozosta³ej powierzchni
dopuszcza siê inne spadki;
5) wielkoæ powierzchni zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
25% powierzchni dzia³ki;
6) minimum 60% powierzchni dzia³ki musi byæ powierzchni¹
terenu biologicznie czynn¹;
7) nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ iloæ miejsc postojowych
dla samochodów osobowych - minimum 2 miejsca postojowe lub gara¿owe.
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Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
§9. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê
mas ziemnych.
Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoci objêtych planem
§10. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych scalenia i
podzia³u w rozumieniu przepisów odrêbnych.
Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§11. Nie okrela siê szczegó³owych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeñ w jego u¿ytkowaniu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§12. 1. Lokalizacjê wyjazdu i wjazdu na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dróg nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ dróg.
2. Ustala siê zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
3. Ustala siê odprowadzenie cieków sanitarnych do sieci
kanalizacji sanitarnej.
4. Ustala siê odprowadzenie wód opadowych do gruntu
w granicach terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub do sieci kanalizacji deszczowej.
5. Ustala siê doprowadzenie energii elektrycznej w oparciu o istniej¹cy system dostarczania energii z mo¿liwoci¹
jego modernizacji i rozbudowy stosownie do potrzeb. Usuwanie kolizji lub ewentualna przebudowa istniej¹cych linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych oraz innych
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, odbywaæ siê bêdzie w ca³oci kosztem podmiotu, który powoduje jej powstanie na
podstawie odpowiedniej umowy zawartej z gestorem sieci.
Realizacja przy³¹czy do budynków na podstawie warunków
uzyskanych od gestora sieci.
6. Ustala siê mo¿liwoæ rozbudowy istniej¹cego systemu
telekomunikacyjnego, modernizacji i budowy centrali oraz
sieci abonenckich, z dopuszczeniem ró¿nych operatorów.
Nakazuje siê stosowanie sieci kablowych.
7. Ustala siê mo¿liwoæ rozbudowy istniej¹cej sieci gazowej i budowê przy³¹cza do budynków na warunkach okrelonych przez gestora sieci.
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Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
§13. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
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§15. Dla terenu objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
wszelkie dotychczasowe ustalenia zawarte w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym, rejon
ul. Rolnej (dz. nr ewid. 653/1), zatwierdzonym uchwa³¹ Nr
XLIII/556/98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 1998 r.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnowo Podgórne.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Ewa Noszczyñska-Szkurat
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/161/2007
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/1).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,

poz. 717 z póniejszymi 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 XXII/161/2007
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym,
rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/1).

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

Zgodnie z prognoz¹ skutków finansowych, nie przewiduje
siê kosztów uchwalenia zmiany planu. Powy¿sza uchwa³a nie
powoduje powstania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
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UCHWA£A Nr XIII/84/07 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego
Na podst. art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorz¹dzie 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, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
i art. 30 ust. 6, art. 34, art. 49 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z
2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr

