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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 plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów akty-
wizacji gospodarczej w Wysogotowie po póEnocnej 
stronie ul. Bukowskiej - czę[ć ｧAｦ w rejonie ul. Ol-
szynowej, Wierzbowej i Sojowej, dla dziaEek o nr 
ewidencyjnych 3/5, 3/6 zwaną dalej ｧplanemｦ, po 
stwierdzeniu zgodno[ć ze Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Tarnowo Podgórne zatwierdzonym uchwaEą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/405/2005 z 
dnia 29 listopada 2005 r. z pópniejszymi zmianami.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) Rysunek planu w skali 1:500, stanowiący za-

Eącznik nr 1 do uchwaEy;
2) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tamowo Podgórne 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) Rozstrzygniecie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące za-
Eącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2) tek[cie planu ｠ nalery przez to rozumieć niniej-
szą uchwaEę;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
graficzną stanowiącą zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

5) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

6) rozporządzeniu - nalery przez to rozumieć Roz-
porządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEo-
wych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddzia-
Eywaniu na [rodowisko (Dz.U. 04.257.2573 zm. 
Dz.U. 2007.158.1105, Dz.U.2005.92.769);

7) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko ｠ nalery przez to rozu-
mieć listę przedsięwzięć dla których obligatoryjne 
jest sporządzenie raportu oddziaEywania na [rodowi-
sko, wymienionych w §2 rozporządzenia;

8) przedsięwzięciach mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko ｠ nalery przez to 
rozumieć listę przedsięwzięć, dla których more być 
wymagane sporządzenie raportu oddziaEywania na 
[rodowisko, wymienionych w §3 rozporządzenia.

§3. W planie okre[la się:
1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oraz zabudowy usEugowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem P/U;

2) tereny drogi wewnętrznej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDW;

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP;

4) granice obszaru objętego planem;
5) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu;
6) linie zabudowy nieprzekraczalne;
7) wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu;
8) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
9) zasady ochrony [rodowiska przyrodniczego i 

krajobrazu kulturowego;
10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków architektury;
11) ustalenia w zakresie komunikacji;
12) ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-

nej.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§4. Wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:

1) ustala się procent intensywno[ci zabudowy 
dla obszaru objętego planem - do 70% Eącznej po-
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z dnia 20 papdziernika 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodar-
czej w Wysogotowie po póEnocnej stronie ul. Bukowskiej - czę[ć ｧAｦ w rejonie ul. Olszynowej, Wierzbo-
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wierzchni dziaEek nr ewid. 3/5, 3/6 oraz procent 
powierzchni biologicznie czynnej - minimum 30% 
wyrej okre[lonej powierzchni. Ustala się maksymal-
ną powierzchnię zabudowy kubaturowej do 50% 
powierzchni obszaru objętego planem;

2) lokalizacja miejsc postojowych wyEącznie w 
granicach dziaEki stanowiącej wEasno[ć inwestora;

3) konieczno[ć zapewnienia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, w ilo[ci nie mniejszej 
nir:

- 4 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych, jed-
nak nie mniej nir 4,

- 4 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 
[wiadczących usEugi gastronomiczne, kulturalne i 
edukacyjne, jednak nie mniej nir 4,

- 4 stanowiska na karde 10 Eórek hotelowych, 
jednak nie mniej nir 4;

4) przy obiektach hotelowych wymagane jest za-
pewnienie dojazdu dla autobusów oraz minimum 1 
miejsce postojowe dla autobusów na karde 80 Eó-
rek hotelowych, jednak nie mniej nir 1;

5) przy obiektach, których funkcja wymaga obsEu-
gi pojazdami cięrarowymi, ustala się obowiązek zor-
ganizowania miejsc przeEadunku na wEasnej dziaEce, 
w ilo[ci odpowiadającej potrzebom obiektu;

6) ustala się zagospodarowanie terenu przezna-
czonego pod powierzchnie biologicznie czynną w 
postaci zieleni: niskiej, wysokiej, zieleni urządzonej, 
krajobrazowo-dekoracyjnej, w formie szpalerów 
drzew, usytuowanego wzdEur ulicy Olszynowej. 
Wskazane są drzewa iglaste;

7) ustala się zasadę wykonywania w zalerno[ci 
od potrzeb - na etapie opracowywania projektu 
budowlanego - badaG geologiczno-inrynierskich w 
celu okre[lenia warunków posadowienia obiektów 
budowlanych;

8) architektura obiektów budowlanych - w zakre-
sie dziaEalno[ci gospodarczej - powinna wynikać z 
wymogów technologicznych tej dziaEalno[ci oraz 
powinna nawiązywać do istniejącej architektury bu-
dynków w otoczeniu obszaru objętego zmianą pla-
nu;

9) ustala się realizację wyrej wymienionych obiek-
tów o wysoko[ci do trzech kondygnacji, do 12m w 
kalenicy dachu. Dachy dwuspadowe z kalenicą rów-
nolegEą do ul. Olszynowej; kolor pokrycia dachowe-
go wedEug zasady jednolito[ci wszystkich obiektów 
w wyrej wymienionym zakresie.

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-
ną linią zabudowy, okre[loną na rysunku planu;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią gospodarczą nie mogą przekraczać 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny;

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko wymienionych w §3, ust. 
1 pkt 1-16, 18-30, 32-34, 36-48, 50-69, 71-73, 
75-82, 84-85, 87-92 rozporządzenia;

4) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi;

5) w pródEach wytwarzania energii do celów 
grzewczych nalery stosować paliwa pEynne, gazo-
we i staEe charakteryzujące się najnirszymi wskapni-
kami emisyjnymi lub wykorzystywać alternatywne 
pródEa energii.

§7. Nie okre[la się zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej poniewar na obszarze objętym planem nie 
występują obiekty zabytkowe i zarejestrowane sta-
nowiska archeologiczne. Planowane inwestycje nie 
naruszają zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
archeologicznego.

§8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną przez drogę wewnętrz-
ną KDW;

2) dopuszcza się lokalizację zjazdu z ulicy Olszy-
nowej znajdującej się poza granicami planu przez te-
ren zieleni urządzonej ZP.

§9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

3) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
5) zaopatrzenie w ciepEo z ekologicznych paliw lub 

energii elektrycznej;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej.

§10. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, okre[loną przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwale-
niem planu.
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RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§11. Tracą moc ustalenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów akty-
wizacji gospodarczej w Wysogotowie po póEnoc-
nej stronie ul. Bukowskiej - czę[ć ｧAｦ w rejonie ul. 
Olszynowej, Wierzbowej i Sojowej dla dziaEek o nr 
ewidencyjnych 3/5, 3/6 w czę[ci sprzecznej z ni-
niejszą uchwaEą.

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne.

§13. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnowo Podgórne

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska - Szkurat
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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 Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

Stwierdza się brak uwag do projektu planu nie-
uwzględnionych przez Wójta Gminy.

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 Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

Nie przewiduje się kosztów związanych z realiza-
cją drogi oraz infrastruktury technicznej poniewar 
projektowana droga jest drogą wewnętrzną i Gmina 
nie będzie ponosić kosztów jej wykupu i budowy, a 
zaopatrzenie w media odbywać się będzie poprzez 
podEączenie do istniejących sieci infrastruktury 
technicznej.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LVIII/571/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20.10.2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej 

w Wysogotowie po póEnocnej stronie 
ul. Bukowskiej - czę[ć ｧAｦ w rejonie ul. Olszynowej, 

Wierzbowej i Sojowej, dla dziaEek o nr ewidencyjnych 3/5, 3/6

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LVIII/571/2009

Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20.10.2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej 

w Wysogotowie po póEnocnej stronie 
ul. Bukowskiej - czę[ć ｧAｦ w rejonie ul. Olszynowej, 

Wierzbowej i Sojowej, dla dziaEek o nr ewidencyjnych 3/5, 3/6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
Zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 
r. o systemie o[wiaty (t. j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, 
poz. 2572 z pópn. zm.) Rada Gminy we WEadysEa-
wowie uchwala, co następuje:

§1. Uchyla się w §10 uchwaEy Rady Gminy WEa-
dysEawów nr 172/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w 
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaEych 
na terenie Gminy WEadysEawów zapisy punktu 2 w 
brzmieniu: ｧ zdarzeniami losowymi uzasadniający-
mi przyznanie zasiEku są w szczególno[ci: choroba, 
[mierć jednego z rodziców lub opiekunów ucznia, 

straty w gospodarstwie domowym wynikEe ze zda-
rzeG losowych oraz inne uzasadnione okoliczno[ci 
utrudniające prawidEowe funkcjonowanie rodziny.ｦ

§2. W pozostaEym zakresie uchwaEa pozostaje bez 
zmian.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy WEadysEawów.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krystyna Michalak
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