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UCHWA£A Nr XXVIII/230/2008 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie, dz. nr 112.
Na podstawie 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 póniejszymi 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 z póniejszymi
zmianami), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr LXXXIV/534/2006 Rady
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 padziernika 2006 r. w
sprawie przyst¹pienia do opracowywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Batorowie, dz. nr 112.
Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, oznaczonych symbolami:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) KDD - teren drogi publicznej;
3) KDW - tereny komunikacji wewnêtrznej.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru opracowania planu;

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnowo Podgórne (Uchwa³a Nr LXV/405/2005 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 r.) uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Batorowie, dz. Nr 112.
2. Granice obszaru objêtego planem wyznaczono na za³¹czniku graficznym.
3.

Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Batorowie, dz. Nr 112. w skali
1:1.000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y.

2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
4) linie zabudowy.
§5. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czêæ obszaru planu,
wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹, o
okrelonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem;
3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê zgodnie z któr¹ nale¿y sytuowaæ cianê frontow¹
elewacji realizowanego budynku mieszkalnego. Powy¿sza
linia jest jednoczenie nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
budynków gospodarczych;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ od linii
rozgraniczaj¹cej tereny o ró¿nym przeznaczeniu, w jakiej
mo¿na sytuowaæ budynek;
5) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie okrelone w przepisach odrêbnych;
6) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw w aktami wykonawczymi.

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§2. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okrelon¹ w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§6. 1. Nie ustala siê 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 i zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych z uwagi na
nie wystêpowanie wymienionych terenów i obiektów w obszarze opracowania;
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2. Nie stwierdzono potrzeby okrelenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

4) dopuszcza siê lokalizacje wolnostoj¹cych budynków gospodarczych w odleg³oci 1,5 m od granicy nieruchomoci, z zachowaniem linii zabudowy;

3. Nie ustala siê zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej z uwagi nie wystêpowanie wymienionych obiektów w obszarze opracowania;

5) maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych: 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 9 m od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu;

4. Nie ustala siê zasad w zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych.

6) maksymalna wysokoæ wolnostoj¹cych budynków gara¿owych i gospodarczych - 4,5m;

Rozdzia³ II
Przepisy szczegó³owe

7) geometria dachów - pochy³e (dwuspadowe, wielospadowe) zarówno dla budynków mieszkalnych jak i gara¿owych i gospodarczych;
8) nachylenie g³ównych po³aci dachowych budynków mieszkalnych od 30° do 45°;

§7. 1. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego ustala siê:

9) pokrycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub
materia³em dachówko podobnym;

1) obowi¹zek realizowania elementów zagospodarowania
dostosowanych skal¹, jakoci¹ i charakterem do pe³nionych funkcji i krajobrazu;

10) Poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿
0,5m nad terenem;

2) Zakaz stawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach utrudniaj¹cych czytelnoæ informacji drogowskazowej.
2. W zakresie okrelenia zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko z wyj¹tkiem inwestycji zapewniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej (drogi, sieci infrastruktury technicznej);
2) nakazuje siê zapewnienie miejsc do gromadzenia odpadów oraz postêpowania z nimi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla gminy Tarnowo Podgórne oraz z
przepisami odrêbnymi;
3) nakazuje siê odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg do sieci kanalizacji deszczowej lub
po podczyszczeniu do gruntu;
4) zakazuje siê zanieczyszczania gleby substancjami organicznymi i nieorganicznymi;
5) nakazuje siê zwiêkszanie zadrzewieñ przydro¿nych i na
nieruchomociach.
§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej symbolem MN, w zakresie szczegó³owych parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:
1) lokalizacjê zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych, bliniaczych;
3) lokalizacjê budynków gara¿owych po³¹czonych z budynkiem mieszkalnym, budynków gospodarczych - wolnostoj¹cych;

11) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy kubaturowej - 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej;
12) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w
powierzchni dzia³ki budowlanej w wielkoci 40%;
13) zakaz realizacji pe³nych ogrodzeñ z betonowych elementów prefabrykowanych;
14) zakazuje siê nasadzeñ rolinnoci¹ wysokopienn¹ pod
istniej¹cymi liniami napowietrznymi SN.
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i warunki podzia³u na
dzia³ki budowlane:
1) rysunek planu przedstawia orientacyjny przebieg linii
podzia³ów wewnêtrznych;
2) ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ bezporedni wjazd z
istniej¹cych lub projektowanych dróg;
3) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej dla zabudowy
wolnostoj¹cej - 600m2, dla zabudowy bliniaczej - 400m2;
4) Minimalny front dzia³ki budowlanej dla zabudowy wolnostoj¹cej - 18m., dla zabudowy bliniaczej - 16m;
5) dopuszcza siê ³¹czenie nowo wyznaczonych dzia³ek pod
warunkiem, ¿e nie spowoduje to dysfunkcyjnoci terenów
s¹siednich.
§10. W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:
1) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
10m, z wydzielon¹ jezdni¹, chodnikiem, pasami zieleni i
innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych;
2) teren drogi publicznej - poszerzenie drogi gminnej - ulicy
Widok, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD, o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 2m;
3) dla terenu MN zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie,
w granicach dzia³ki budowlanej;
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4) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹dzeñ podziemnych.
§11. W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:
1) zaopatrzenie w wodê, energiê elektryczn¹, gaz i sieæ
telefoniczn¹ na podstawie warunków wydanych przez
dysponentów sieci;
2) obowi¹zek pod³¹czenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) dla wód deszczowych z dróg wewnêtrznych zak³ada siê
mo¿liwoæ odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej
lub do gruntu w granicach nieruchomoci drogowej po
wczeniejszym podczyszczeniu;
4) zakazuje siê stosowania instalacji grzewczych na bazie
wêgla, mia³u wêglowego i koksu;
5) w przypadku koniecznoci naruszenia systemu melioracyjnego nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

6) dopuszcza siê skablowanie napowietrznej sieci SN.

Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe

§12. 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 póniejszymi zmianami).
§13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Tarnowo Podgórne.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
(-) mgr in¿. Ewa Noszczyñska Szkurat
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/230/2008
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lutego 2008 r.

W SPRAWIE: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W BATOROWIE. DZ. NR 112.
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 XXVIII/230/2008
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lutego 2008 r.

W SPRAWIE: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W BATOROWIE, DZ. NR 112.
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:

1) Realizacja ustaleñ planu nie bêdzie rodziæ dodatkowych
kosztów zwi¹zanych z projektowanym poszerzeniem drogi
publicznej oznaczonej symbolem KDD. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 3 stycznia 2008 r. miêdzy
w³acicielem nieruchomoci a Gmin¹ Tarnowo Podgórne,
w³aciciel nieruchomoci zobowi¹za³ siê do przekazania
posiadanego do gruntu tytu³u prawnego i posiadania

gruntu przeznaczonego w planie pod poszerzenie ulicy
Widok na rzecz Gminy, przyjmuj¹c symboliczn¹ z³otówkê
jako ca³kowite zaspokojenie swoich roszczeñ.
2) Realizacja ustaleñ planu nie wywo³uje kosztów zwi¹zanych z wyp³at¹ odszkodowañ na skutek obni¿enia wartoci nieruchomoci.
3) Nie przewiduje siê kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz dróg wewnêtrznych. Budowa i rozbudowa sieci oraz nawierzchni dróg
bêdzie realizowana przez w³aciciela nieruchomoci zgodnie z zawartym porozumieniem.

2408
POROZUMIENIE
O WSPÓ£DZIA£ANIU W ZAKRESIE PROWADZENIA WIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W LIPNIE
zawarte w dniu 21 maja 2008 r.
pomiêdzy: Gmin¹ Lipno reprezentowan¹ przez Pana Janusza Chodorowskiego  Wójta Gminy Lipno a Powiatem Leszczyñskim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu
którego dzia³aj¹:

Pan Krzysztof Benedykt Piwoñski - Starosta Leszczyñski
Pan Krystian Maækowiak - Wicestarosta Leszczyñski

