Projekt
z dnia 27 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(tekst
jednolity
Dz.U.
z 2016
r.
poz.
778
ze zm.)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa w §2 pkt
1.
§ 2. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Zadworna III, gmina Tuliszków”, sporządzony na mapie w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tuliszkowie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tuliszkowie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy,
tj. sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji, wszystkich budynków zlokalizowanych
na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą
odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu z wyłączeniem budynków
portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz
takich elementów jak: pochylnie i spoczniki, gzymsy, okapy, schody, filary, balkony, które mogą
zostać wysunięte do 2 m poza linię zabudowy;
3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy
zewnętrznych krawędzi łącznie wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni
terenu;
4) dachach symetrycznych – należy przez to rozumieć dachy o jednakowym kącie pochylenia
głównych połaci;
5) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej
lub porządkowej;
6) tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej
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powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną
na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu
budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z
ich przeznaczeniem;
7) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub
służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż
tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych
zgodnie z ich przeznaczeniem;
8) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o
działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie
reklamowe się znajdują.
§ 4. 1. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze
względu na brak na obszarze planu przestrzeni publicznych.
2. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak na
obszarze planu terenów i obiektów o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów, gdyż na obszarze planu nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania.
4. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ze
względu na brak na obszarze planu obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury.
§ 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi;
2) granica obszaru objętego planem;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:
1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę w układzie wolnostojącym z jednym budynkiem mieszkalnym na działce budowlanej;
3) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 800 m2;
4) minimalną intensywność zabudowy 0,1;
5) maksymalną intensywność zabudowy 0,7;
6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;
9) lokalizację budynków mieszkalnych o wysokości nie większej niż 7,5 m oraz kącie nachylenia
połaci dachowych nie większym niż 20 stopni lub lokalizację budynków mieszkalnych o
wysokości nie większej niż 10 m z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub
wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od
20 do 45 stopni;
10) łączną powierzchnię budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych na
terenie działki budowlanej nie większą niż 60m2;
11) lokalizacje dojść i dojazdów poza powierzchnią biologicznie czynną;
12) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych.
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2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN dopuszcza się:
1) lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych o wysokości nie
większej niż 6 m i kącie nachylenia dachów do 45 stopni;
2) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych bezpośrednio przy
bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tych
granic;
3) lokalizację szyldów na elewacjach budynków o powierzchni nie większej niż 2 m2;
4) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 6 m2;
5) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;
6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 3. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się:
1) przeznaczenie – teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy
usługowej z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
2) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem
działki o której mowa ust. 2 pkt 1;
3) minimalną intensywność zabudowy 0,1;
4) maksymalną intensywność zabudowy 2,5;
5) powierzchnię terenu biologicznie czynnej nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
8) wysokość budynków nie większą niż 12 m z wyłączeniem budynków o których mowa ust. 1 pkt
12;
9) wysokość budowli nie większą niż 20 m z wyłączeniem budowli o których mowa ust. 1 pkt 12
oraz urządzeń budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej;
10) dowolne formy dachów;
11) powierzchnię budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów
infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą
niż 25 m2;
12) wysokość budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów
infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą
niż 4 m;
13) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
14) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury
technicznej.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U dopuszcza się:
1) wydzielenie działek budowlanych przeznaczonych pod lokalizację obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, o powierzchni nie mniejszej niż 36 m2;
2) lokalizację parkingów i obiektów związanych z ich obsługą;
3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;
4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 4. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 60 do 120 stopni lub równolegle
do granic działek sąsiednich;
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2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN:
a) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż 800 m2,
b) szerokość frontów działek nie mniejsza niż 20 m;
3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U:
a) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż 2000 m2,
b) szerokość frontów działek nie mniejsza niż 20 m;
4) zasady o których mowa w §7 pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą działek wydzielanych na cele lokalizowania
obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.
§ 5. W zakresie lokalizacji miejsc do parkowania:
1) ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż:
a) dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie – dla terenu oznaczonego symbolem 1MN,
b) dwadzieścia miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni pomieszczeń biurowych w budynkach
o funkcji administracyjno-biurowej – dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U,
c) dwa miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni zabudowy budynków o funkcji produkcyjnej,
składów i magazynów – dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U,
d) trzy miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni zabudowy budynków o funkcji usługowej – dla
terenu oznaczonego symbolem 1P/U,
2) ustala się lokalizacje
z uwzględnieniem pkt 3;

miejsc

postojowych

poza

powierzchnią

biologicznie

czynną

3) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w budynkach garażowych i gospodarczogarażowych.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:
1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej;
2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie
dostępu do sieci;
3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub własnych ujęć wodnych zgodnie z
przepisami odrębnym;
4) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem pkt 5;
5) dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych
jeżeli warunki techniczne nie pozwalają na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej;
6) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
oraz przepisami odrębnymi;
8) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi
wskaźnikami emisyjnymi między innymi: energii elektrycznej, paliw stałych, płynnych
i gazowych oraz alternatywnych źródeł energii.
§ 7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
§ 8. Ustala się obowiązek zgłoszenia lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów
budowlanych o wysokości nad poziomem terenu wynoszącej 50 metrów i więcej, właściwemu
organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym.
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§ 9. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 30 września 2016 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.54.2016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 30 września 2016r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Zadworna III, gmina Tuliszków
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) Rada Miejska w Tuliszkowie
rozstrzyga co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zadworna
III, gmina Tuliszków, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 14 lipca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. w terminie, w którym osoby
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić
uwagi dotyczące projektu planu, tj. do 26 sierpnia 2016 r., wpłynęła jedna uwaga. Uwaga ta
odnosiła się do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U i dotyczyła wykreślenia z
uchwały dwóch punktów tj. §6 pkt 2 ust. 2 - dopuszczającego: „lokalizację tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 10,0 m2 i wysokości nie większej niż 6,0
m.” oraz §6 pkt 2 ust. 3 - dopuszczającego: „lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 3
m2, na elewacjach budynków”.
Burmistrz Tuliszkowa w swym rozstrzygnięciu postanowił uwzględnić uwagę, w związku, z
czym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Id: 4A3456D9-FA87-41EB-9633-D929C818F012. Projekt

Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 30 września 2016 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.54.2016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 27 września 2016r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 216 ust. 2 pkt 1
Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zmianami) Rada Miejska w Tuliszkowie stwierdza co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w
kompetencji których leży rozwój sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych;
2) inwestycje mogą być realizowane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na
inwestycje;
3) dopuszcza się udział innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.
Finansowanie inwestycji będzie się odbywać poprzez:
1) wydatki z budżetu gminy;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy, w ramach m.in.: dotacji
unijnych, dotacji samorządu województwa, dotacji i pożyczek z funduszy celowych, kredytów i
pożyczek bankowych, innych środków zewnętrznych;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR 0007.54.2016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 30września 2016 r.
w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków

Do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie
nr 0007.9.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zadworna III, gmina Tuliszków. Obszar
opracowania planu, posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuliszków – zatwierdzony uchwałą Nr
VIII/68/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, wraz ze zmianami.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze będącym
przedmiotem opracowania planu wyznaczone są tereny upraw polowych i ogrodniczych z prawem
zabudowy – oznaczone symbolem R.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zadworna III, gmina
Tuliszków opracowano zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze
zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
164, poz. 1587). Dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zmianami).
Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w dniu 31 marca 2015 r ogłoszono w prasie i przez obwieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tuliszkowie oraz na stronie internetowej o podjęciu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania
wniosków, tj. do 30 kwietnia 2015 r.. Dnia 1 kwietnia 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszków zawiadomił instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania o przystąpieniu
do sporządzenia planu i o możliwości składania wniosków. Jednocześnie też zgodnie z art. 53
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zmianami) uzgodniony został zakres i stopień szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Turku. Dnia 6 maja 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
zawiadomił kolejne dwie instytucje o przystąpieniu do sporządzenia planu i o możliwości
składania wniosków.
W wyniku zawiadomienia o możliwości składania wniosków, w wyznaczonych terminach
wpłynęło 15 pism. Żaden z wniosków nie był złożony przez osobę fizyczną. Burmistrz Gminy i
Miasta Tuliszków rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia wniosków, ważąc jednocześnie interes
publiczny i interesy prywatne, postanowił uwzględnić 5 wniosków w całości. Pozostałe wnioski
nie zostały uwzględnione, gdyż m. in. odnosiły się do kwestii regulowanych przepisami odrębnymi
i na etapie ich rozstrzygania nie można było przesądzić w jakim stopniu wnioski zostaną
uwzględnione.
Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków przyjętego uchwałą nr 0007.63.2015
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków. Na
obszarze objętym opracowaniem planu w Studium wyznaczone są: teren o wiodącej zabudowie
mieszkaniowej i zagrodowej (M) oraz teren o wiodącej zabudowie produkcyjnej i usługowej (P/U).
Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków uwzględnia aspekty środowiskowe, przestrzenne, ekonomiczne
i społeczne. Uwzględniając wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, oraz
walory architektoniczne i krajobrazowe projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (oznaczony symbolem 1MN), teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów lub zabudowy usługowej (oznaczony symbolem 1P/U). Określone w projekcie planu
wskaźniki kształtowania zabudowy chronią walory ekonomiczne terenu objętego planem. Projekt
planu uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami m. in. poprzez
ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków, a także utrzymanie
powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50% powierzchni działki budowlanej –
na terenie MN, nie mniejszej niż 20% powierzchni działki budowlanej – na terenie 1P/U. Na
obszarze opracowania nie występują grunty rolne wysokich klas bonitacyjnych oraz grunty leśne tj.
grunty wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej nie są określone, gdyż na terenach objętych opracowaniem nie występują obiekty
zabytkowe oraz relikty archeologiczne i tym samym planowane inwestycje nie naruszają zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. Przedstawione w projekcie planu założenia
funkcjonalno-przestrzenne nie wpływają na przemieszczanie się pieszych i rowerzystów oraz
dostęp do publicznego transportu zbiorowego – tj. do przystanków komunikacji zbiorowej
(zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu) oraz minimalizują transportochłonność
układu przestrzennego. Ustalenia planu nie wpływają również na rozwój układu komunikacyjnego
oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt planu określił też pewne
standardy funkcjonowania terenu m. in. poprzez określenie normatywów parkingowych oraz zasad
wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną. Tego rodzaju zapisy skutkować będą
długotrwałym pozytywnym oddziaływaniem na zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia. Plan
uwzględnia również potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów
zaopatrzenia ludności - plan ustalił zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub własnych ujęć
wodnych zgodnie z przepisami odrębnym.
Na obszarze objętym planem nie wystąpiły szczególne potrzeby w zakresie obronności
i bezpieczeństwa państwa, co zostało potwierdzone na etapie uzgodnienia projektu planu
z właściwymi organami wojskowymi, a także w zakresie ochrony granic i bezpieczeństwa państwa.
Burmistrz Tuliszkowa, 5 lipca 2016 r., obwieścił (na tablicach ogłoszeń) oraz ogłosił (w prasie i
na stronie internetowej) o wyłożeniu do publicznego wglądu (w dniach od 14 lipca 2016 r. do
11 sierpnia 2016 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Zadworna III, gmina Tuliszków. Poinformował też o terminie dyskusji publicznej
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (w dniu 20 lipca 2016 r.) oraz o możliwości
wnoszenia uwag (do 26 sierpnia 2016 r.), a także o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi
materiałami. Uwagi do planu można było wnieść na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do
projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która odnosiła się do terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1P/U i dotyczyła wykreślenia z uchwały dwóch punktów tj. §6 pkt 2 ust. 2 dopuszczającego: „lokalizację tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni nie
większej niż 10,0 m2 i wysokości nie większej niż 6,0 m.” oraz §6 pkt 2 ust. 3 - dopuszczającego:
„lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 3 m2, na elewacjach budynków”. Burmistrz
Tuliszkowa w swym rozstrzygnięciu postanowił uwzględnić w całości złożoną uwagę.
W procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Zadworna III, gmina Tuliszków, zapewniono udział społeczeństwa zgodnie
z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zmianami) m. in. poprzez możliwość składania wniosków i
uwag. Na każdym etapie procedury zapewniona była możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. O
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możliwości składania wniosków i uwag oraz zapoznania się ze zebranymi materiałami
informowano w ogłoszeniach w prasie, obwieszczeniach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków
oraz na stronie internetowej, co zapewniało zachowanie jawności i przejrzystości procedur
planistycznych oraz udział społeczeństwa w pracach nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ocenia się zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Zadworna III, gmina Tuliszków z wynikami analizy o której mowa w art. 32 ust.1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778
ze zmianami), gdyż jeszcze nie została podjęta uchwała w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy i miasta Tuliszków.
W ramach procedury planistycznej sporządzona została prognoza skutków finansowych
uchwalenia planu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zadworna III, gmina Tuliszków wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(oznaczony symbolem 1MN) oraz teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów lub zabudowy usługowej (oznaczony symbolem 1P/U). Realizacja zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy
usługowej przełoży się na dodatkowe wpływy do budżetu gminy m. in. z tytułu podatku od
nieruchomości – co zostało wykazane w opracowanej prognozie skutków finansowych.
Uchwalenie i wejście w życie planu będzie podstawą do wydawania decyzji administracyjnych,
które umożliwią rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ze względu na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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