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UCHWADA Nr LV/547/2009 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z	dnia	8	wrze[nia	2009	r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospo-
darczej w Wysogotowie. w rejonie ulic Bukowskiej, Batorowskiej i Wierzbowej

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:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 terenów	dziaEalno[ci	 gospo-
darczej	w	Wysogotowie,	w	rejonie	ulic	Bukowskiej,	
Batorowskiej	 i	Wierzbowej,	zwany	dalej	ｧplanemｦ,	
po	 stwierdzeniu	 jego	 zgodno[ci	 ze	 Studium	 uwa-
runkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	gminy	Tarnowo	Podgórne,	uchwalonego	
UchwaEą	Nr	 LXV/405/2005	Rady	Gminy	Tarnowo	
Podgórne	z	dnia	29	listopada	2005	r.	z	pópniejszymi	
zmianami.

2.	Plan	obejmuje	obszar	poEorony	między	ulicami:	
Bukowską,	Batorowską	i	Wierzbową	oraz	póEnocną	
granicą	wsi	Wysogotowo.

3.	Granice	obszaru	objętego	planem	okre[lone	są	
na	rysunku	planu.

4.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	Nr	1	-	rysunek	planu,	opracowany	w	

skali	1:1000	 i	 zatytuEowany	ｧMiejscowy	plan	
zagospodarowania	 przestrzennego	 terenów	
dziaEalno[ci	 gospodarczej	w	Wysogotowie,	w	
rejonie	ulic	Bukowskiej,	Batorowskiej	 i	Wierz-
bowejｦ,	 stanowiący	 czę[ć	 graficzną	 planu,	
zwany	dalej	ｧrysunkiemｦ;

2)	 zaEącznik	 Nr	 2	 -	 stanowiący	 rozstrzygnięcie	
Rady	Gminy	Tarnowo	Podgórne	o	sposobie	roz-
patrzenia	uwag	wniesionych	do	projektu	planu;

3)	 zaEącznik	 Nr	 3	 -	 stanowiący	 rozstrzygnięcie	
Rady	 Gminy	 Tarnowo	 Podgórne	 o	 sposobie	
realizacji	zapisanych	w	planie	inwestycji	z	za-
kresu	 infrastruktury	 technicznej,	 które	 nalerą	
do	 zadaG	 wEasnych	 gminy	 oraz	 zasadach	 ich	
finansowania.

§2. Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	dziaEce	 -	nalery	przez	to	 rozumieć	dziaEkę	bu-

dowlaną	w	 rozumieniu	przepisów	o	planowa-
niu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	stano-
wiącą	obszar,	na	którym	more	być	realizowane	
zamierzenie	inwestycyjne,	do	którego	mają	za-
stosowanie	uregulowania	zawarte	w	uchwale;

2)	 ekologicznych	pródEach	ciepEa	 -	 nalery	przez	 to	

rozumieć	 pródEa	 energii	 i	 paliwa,	 których	 pozy-
skanie	nie	doprowadza	do	degradacji	[rodowiska	
naturalnego	 i	których	produkty	spalania	nie	po-
wodują	przekroczenia	standardów	jako[ci	[rodo-
wiska	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych;

3)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	rozumieć	linię	okre[lającą	dopuszczalną	mi-
nimalną	odlegEo[ć	[ciany	budynku	od	linii	roz-
graniczającej	drogi;

4)	 ogrodzeniu	 arurowym	 -	 nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	ogrodzenie,	w	którym	udziaE	powierzchni	
peEnej	wynosi	najwyrej	30%;

5)	powierzchni	zabudowy	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	powierzchnię	wszystkich	budynków	zlo-
kalizowanych	na	dziaEce,	mierzoną	po	obrysie	
[cian	zewnętrznych,	bez	schodów,	ramp,	tara-
sów,	zadaszeG,	wiatroEapów;

6)	powierzchni	zieleni	-	nalery	przez	to	rozumieć	
sumę	 powierzchni	 biologicznie	 czynnych,	 po-
krytych	ro[linno[cią	trawiastą,	zakrzewionych,	
zadrzewionych	 lub	 urządzonych	 jako	 oczka	
wodne;

7)	reklamie	-	nalery	przez	to	rozumieć	no[nik	in-
formacji	wizualnej	w	 jakiejkolwiek	materialnej	
formie	 wraz	 z	 elementami	 konstrukcyjnymi	 i	
zamocowaniami,	 niebędący	 szyldem,	 tablicą	
informacyjną	lub	znakiem	w	rozumieniu	przepi-
sów	o	znakach	i	sygnaEach	drogowych;

8)	szyldzie	-	nalery	przez	to	rozumieć	oznaczenie	
jednostki	organizacyjnej	lub	przedsiębiorcy,	ich	
siedzib	lub	miejsc	wykonywania	dziaEalno[ci;

9)	tablicy	informacyjnej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
element	systemu	informacji	gminnej,	informacji	
turystycznej,	przyrodniczej	lub	edukacji	ekolo-
gicznej;

10)	terenie	-	nalery	przez	to	rozumieć	powierzch-
nię	 o	 okre[lonym	 rodzaju	 przeznaczenia	 pod-
stawowego,	stanowiącą	najmniejszą	wydzielo-
ną	liniami	rozgraniczającymi	jednostkę	ustaleG	
planu,	oznaczoną	numerem	i	symbolem	litero-
wym,	dla	której	obowiązują	ustalenia	szczegó-
Eowe;

11)	uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska	-	nalery	przez	to	
rozumieć	zjawiska	fizyczne	lub	stany	powodu-
jące	 przekroczenie	 standardów	 jako[ci	 [rodo-
wiska	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych.

12)	zieleni	izolacyjne	-	krajobrazowej	-	nalery	przez	
to	rozumieć	pas	zieleni	skEadający	się	z	drzew	i	
krzewów	li[ciastych	oraz	iglastych,	tak	by	pas	
stanowiEo	kilka	pięter	zwartej	ro[linno[ci,	sys-
tematycznie	przez	wEa[ciciela	rewitalizowanej	i	
uzupeEnianej	w	razie	ubytków.
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ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe

§3.	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się	nastę-
pujące	przeznaczenie	terenów:

1)	 tereny	 zabudowy	 techniczno	 -	 produkcyjnej,	
oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	 1P,	
2P,	3P;

2)	tereny	zabudowy	usEugowej,	oznaczone	na	ry-
sunku	planu	symbolami	1U,	2U;

3)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	
1MN,	2	MN;

4)	 teren	 infrastruktury	 technicznej	 -	 kanalizacji,	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	K;

5)	tereny	infrastruktury	technicznej,	oznaczone	na	
rysunku	planu	symbolami	1IT,	2IT,	SIT,	4IT;

6)	tereny	dróg	publicznych,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolami	1KD-L,	2KD-L,	3KD-L;

7)	 tereny	dróg	wewnętrznych,	oznaczone	na	 ry-
sunku	planu	symbolami	1KDW,	2KDW,	3KDW.

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

1)	 zakaz	 lokalizacji	 i	 rozbudowywania	 obiektów	
budowlanych	i	urządzeG,	które	wpEywają	nega-
tywnie	na	Ead	przestrzenny,	a	w	tym:

a)	wolnostojących	reklam	na	terenach	sąsiadują-
cych	z	ulicą	Bukowską:	1U,	1P,	1W1N,

b)	 tymczasowych	 obiektów	 budowlanych,	 z	
wyjątkiem	urządzeG	zaplecza	budów	lokalizo-
wanych	 w	 bezpo[rednim	 sąsiedztwie	 terenu	
budowy,

c)	 ogrodzeG	 peEnych	 z	 elementów	 prefabryko-
wanych,

d)	ogrodzeG	peEnych,	z	wyjątkiem	terenu	1MN	
od	strony	przylegEej	do	ulicy	Bukowskiej;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	reklam	na	ogrodzeniach	
i	budynkach	w	sposób	nieprzesEaniający	istot-
nych	 elementów	 architektonicznych	 elewacji	
budynków,	np.	okien,	gzymsów,	itp.

3)	 umieszczenie	 szyldów	 i	 tablic	 informacyjnych	
wyEącznie	na	ogrodzeniu	dziaEek	od	strony	tere-
nów	komunikacji	lub	na	elewacji	budynków	na	
wysoko[ci	kondygnacji	parteru.

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

1)	zakaz	lokalizacji	przedsięwzięć	mogących	zna-
cząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	dla	których	
wymagane	 jest	obligatoryjne	sporządzenie	 ra-
portu	oddziaEywania	na	[rodowisko	w	rozumie-
niu	przepisów	odrębnych,	z	wyjątkiem	lokaliza-
cji	przedsięwzięć	 inwestycji	 celu	publicznego,	
o	których	mowa	w	§3;

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

3)	nakaz	ograniczenia	do	granic	dziaEki	inwestora	
jakichkolwiek	 emisji	 czynników	 szkodliwych	 i	
uciąrliwych,	w	szczególno[ci	haEasu	i	odorów;

4)	 zastosowanie	 zabezpieczeG	 dla	 nawierzchni	
przeznaczonych	dla	postoju	 i	prowadzenia	ru-
chu	koEowego	przed	infiltracją	zanieczyszczeG	
wód	 opadowych	 do	 [rodowiska	 gruntowo-
wodnego;

5)	lokalizację	kondygnacji	podziemnych,	pod	wa-
runkiem,	 re	 ich	 budowa	 nie	 doprowadzi	 do	
zanieczyszczenia	[rodowiska	gruntowo	-	wod-
nego	 oraz	 destabilizacji	 stosunków	wodnych,	
powodując	 ich	niekorzystne	oddziaEywanie	na	
stateczno[ć	gruntów;

6)	gromadzenie	i	segregację	odpadów	w	miejscach	
ich	powstawania	oraz	usuwanie	ich	zgodnie	z	
gminnym	planem	gospodarki	odpadami	i	prze-
pisami	odrębnymi;

7)	nakaz	wprowadzenia	zieleni	izolacyjne	-	krajo-
brazowej	w	 formie	 pasa	 drzew	 i	 krzewów	w	
miejscach	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu,	 o	
minimalnej	szeroko[ci	5	m,	z	wyjątkiem	pasa	
wzdEur	ul.	Bukowskiej,	 dla	 którego	ustala	 się	
minimalną	szeroko[ć	15	m;

8)	 zagospodarowanie	 zielenią	 wszystkich	 po-
wierzchni	wolnych	od	utwardzenia;

9)	stosowanie	w	nasadzeniach	drzew	i	krzewów	
gatunków	 zimozielonych	 akceptujących	 wa-
runki	[rodowiska	zurbanizowanego,	w	ilo[ci	co	
najmniej	50%	nasadzeG	na	dziaEce;

10)	 tereny	 wymagające	 komfortu	 akustycznego	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi:

-	 tereny	oznaczone	na	rysunku	symbolami	1MN,	
2MN,	dla	których	obowiązują	dopuszczalne	po-
ziomy	haEasu	jak	dla	terenów	zabudowy	miesz-
kaniowej	jednorodzinnej;

-	 teren	 oznaczony	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	
1U,	dla	którego	obowiązują	dopuszczalne	po-
ziomy	haEasu	jak	dla	terenów	przeznaczonych	
pod	budynki	związane	ze	staEym	lub	czasowym	
pobytem	dzieci	i	mEodziery;

11)	lokalizację	zabudowy	mieszkaniowej	poza	za-
sięgiem	 oddziaEywania	 ponadnormatywnych	
uciąrliwo[ci,	takich	 jak:	haEas,	drgania,	zanie-
czyszczenie	 powietrza,	 wód,	 gruntu	 oraz	 od-
dziaEywania	pól	elektromagnetycznych.

§6. W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	
ustala	się	nadzór	archeologiczny	podczas	wykony-
wania	 robót	 ziemnych	związanych	z	 zagospodaro-
waniem	dziaEki,	w	zakresie	ustalonym	z	wEa[ciwym	
organem	ochrony	 zabytków,	 zgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi.

§7.	W	zakresie	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	
ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych	ustala	się:

1)	o[wietlenie	terenu	oraz	zastosowanie	trwaEych	
i	estetycznych	elementów	urządzenia	ulic;

2)	dopuszczenie	 lokalizacji	obiektów	maEej	archi-
tektury.

§8.1.	 Na	 terenach	 zabudowy	 techniczno	 -	 pro-
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dukcyjnej,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	 symbo-
lami	1P,	2P,	3P	ustala	się	następujące	parametry	i	
wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospoda-
rowania	terenu:

1)	 lokalizację	 obiektów	produkcyjnych,	 skEadów,	
magazynów;	 zabudowy	 biurowo-administra-
cyjnej,	 parkingów,	 dróg	 wewnętrznych,	 pla-
ców	i	dojazdów,	zieleni	towarzyszącej;

2)	 sytuowanie	 budynków	z	uwzględnieniem	nie-
przekraczalnych	 linii	 zabudowy	 zgodnie	 z	 ry-
sunkiem	planu;

3)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 -	 60%	
powierzchni	dziaEki	budowlanej;

4)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 -	 30%	 po-
wierzchni	dziaEki	budowlanej,	przy	uwzględnie-
niu	pkt	10	oraz	§5	pkt	8;

5)	 maksymalną	 wysoko[ć	 budynków	 -	 15	 m,	 z	
wyjątkiem	budynków	portierni,	strórówek	itp.,	
dla	 których	ustala	 się	maksymalną	wysoko[ć	
4	m;

6)	dopuszczenie	miejscowego	zwiększenia	wyso-
ko[ci	 obiektów	budowlanych	 do	25	m,	 jereli	
wynika	to	ze	względów	technologicznych,

7)	stosowanie	wszelkich	form	dachów,	jednak	w	
przypadku	 stosowania	 dachów	 stromych	 w	
budynkach	halowych	kąt	nachylenia	poEaci	da-
chowych	nie	większy	nir	20°;

8)	 obowiązek	 zastosowania	 rozwiązaG	 o	 wyso-
kich	walorach	architektonicznych	w	obiektach,	
ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 elewacji	 bu-
dynków	od	strony	ul.	Bukowskiej;

9)	 ogrodzenia	 arurowe,	 odpowiadające	 formą,	
materiaEem	i	kolorystyką	zabudowie	kubaturo-
wej	dziaEki,	o	wysoko[ci	do	1,8	m,	z	morliwo-
[cią	obsadzenia	pnączami	lub	rywopEotem;

10)	nakaz	realizacji	zieleni	krzaczastej	i	trawiastej	
w	strefie	zieleni	niskiej	i	infrastruktury,	wyzna-
czonej	na	rysunku	planu,	z	morliwo[cią	w	mia-
rę	miejsca,	lokalizacji	w	tej	strefie	infrastruktu-
ry	innej	nir	istniejąca;

11)	morliwo[ć	lokalizacji	stacji	transformatorowo-
rozdzielczych	SN/nn	 typu	miejskiego	 lub	kon-
sumenckiego,	 wolnostojących	 lub	 wbudowa-
nych	w	budynki	z	zastrzereniem	§19	pkt	10;

12)	 nakaz	 zapewnienia	 miejsc	 parkingowych	
zgodnie	z	§18	pkt	6

13)	 stanowiska	 postojowe	 na	 terenie	 urządzone	
jako	parking	obsadzony	drzewami	i	krzewami;

14)	 dostępno[ć	 komunikacyjną	 terenów	 z	 przy-
legEych	terenów	dróg	publicznych	lub	poprzez	
drogi	wewnętrzne,	z	zakazem	budowy	zjazdów	
na	jezdnię	gEówną	drogi	wojewódzkiej	nr	307,	
będącej	poza	obszarem	opracowania	planu;

15)	 dopuszczenie	 wyznaczenia	 dróg	 wewnętrz-
nych	 innych	 nir	 okre[lone	 §3	 pkt	 6,	 o	 mini-
malnej	szeroko[ci	6,0	m,	przy	czym	budynek	
nie	more	być	zlokalizowany	blirej	nir	5	m	od	
wyznaczonej	drogi	wewnętrznej.

2.	Ustala	się	następujące	zasady	podziaEu:
1)	 minimalna	 powierzchnia	 dziaEki	 budowlanej	 -	

5000	m2;
2)	ksztaEtowanie	granic	wydzielanych	dziaEek	pro-

stopadle	do	linii	rozgraniczających	terenu;
3)	dla	kardej	nowo	wydzielanej	dziaEki	-	obowiązek	

zachowania	 parametrów	powierzchni	 zabudo-
wanej	i	powierzchni	zieleni,	o	których	mowa	w	
ust.	1	pkt	3	i	4;

3.	 Zasady	 wydzielania	 dziaEek	 budowlanych,	 o	
których	 mowa	 w	 ust.	 2,	 nie	 dotyczą	 wydzielenia	
dziaEek	 pod	 obiekty	 infrastruktury	 technicznej	 na	
terenach	 oraz	 wydzielenia	 dziaEek	 pod	 drogi	 we-
wnętrzne,	dojazdy	i	w	celu	regulacji	granic	miedzy	
sąsiadującymi	nieruchomo[ciami.

§9.1.	Na	terenach	zabudowy	usEugowej,	oznaczo-
nych	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	 1U,	 2U	 ustala	
się	następujące	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	
zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu:

1)	lokalizację	budynków	o	funkcji	handlu,	sportu,	
hotelarstwa,	gastronomii,	rzemiosEa	usEugowe-
go	oraz	budynków	konferencyjne	 -	 biurowo	 -	
administracyjnych;

2)	na	 terenie	2U	dopuszczenie	 lokalizacji	budyn-
ku	usEugowo	-	mieszkalnego	z	mieszkaniem	dla	
wEa[ciciela	nieruchomo[ci	prowadzącego	dzia-
Ealno[ć	usEugową;

3)	na	 terenie	1U	dopuszczenie	 lokalizacji	budyn-
ków	usEug	zdrowia	oraz	budynków	związanych	
z	staEym	lub	czasowym	pobytem	dzieci	i	mEo-
dziery	pod	warunkiem	zapewnienia	przez	inwe-
stora	 okre[lonych	 przepisami	 odrębnymi,	 do-
puszczalnych	poziomów	haEasu	w	[rodowisku;

4)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 -	 70%	
powierzchni	dziaEki;

5)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 -	 30%	 po-
wierzchni	dziaEki;

6)	maksymalną	wysoko[ć	budynków:
-	na	terenie	1U	do	20	m,
-	na	terenie	2U	do	15	m;

7)	stosowanie	wszelkich	form	dachów;
8)	 obowiązek	 zastosowania	 w	 budynkach	 prze-

znaczonych	na	staEy	pobyt	ludzi	[rodków	tech-
nicznych	zwiększających	odporno[ć	budynków	
na	zagrorenia	 i	uciąrliwo[ci	ulicy	Bukowskiej,	
w	 tym	stosowanie	zasad	akustyki	architekto-
nicznej	i	budowlanej	oraz	okien	o	podwyrszo-
nej	izolacyjno[ci	akustycznej;

9)	 ogrodzenia	 arurowe,	 odpowiadające	 formą,	
materiaEem	i	kolorystyką	zabudowie	kubaturo-
wej	dziaEki,	o	wysoko[ci	do	1,8	m,	z	morliwo-
[cią	obsadzenia	pnączami	lub	rywopEotem;

10)	morliwo[ć	lokalizacji	stacji	transformatorowo-
rozdzielczych	SN/nn	 typu	miejskiego	 lub	kon-
sumenckiego,	 wolnostojących	 lub	 wbudowa-
nych	w	budynki	z	zastrzereniem	§19	pkt	10;

11)	 nakaz	 zapewnienia	 miejsc	 parkingowych	
zgodnie	z	§18	pkt	6;

12)	 stanowiska	 postojowe	 na	 terenie	 urządzone	
jako	parking	obsadzony	drzewami	i	krzewami;

13)	 dostępno[ć	 komunikacyjną	 terenów	 z	 przy-
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legEych	terenów	dróg	publicznych	lub	poprzez	
drogi	wewnętrzne,	z	zakazem	budowy	zjazdów	
na	jezdnię	gEówną	drogi	wojewódzkiej	nr	307,	
będącej	poza	obszarem	opracowania	planu;

14)	na	terenie	1U	dopuszczenie	wyznaczenia	dróg	
wewnętrznych	innych	nir	okre[lone	§3	pkt	6,	
o	minimalnej	szeroko[ci	5,0	m,	przy	czym	bu-
dynek	nie	more	być	zlokalizowany	blirej	nir	5	
m	od	wyznaczonej	drogi	wewnętrznej.

2.	Ustala	się	następujące	zasady	podziaEu:
1)	minimalna	powierzchnia	dziaEki	budowlanej:

a)	dla	1U-	3000	m2;
b)	dla	2U-	1500	m2;

2)	ksztaEtowanie	granic	wydzielanych	dziaEek	pro-
stopadle	do	linii	rozgraniczających	terenu;

3)	dla	kardej	nowo	wydzielanej	dziaEki	-	obowią-
zek	 zachowania	 parametrów	 powierzchni	 za-
budowy	i	powierzchni	zieleni,	o	których	mowa	
w	ust.	1	pkt	4	i	5;

3.	 Zasady	 wydzielania	 dziaEek	 budowlanych,	 o	
których	 mowa	 w	 ust.	 2,	 nie	 dotyczą	 wydzielenia	
dziaEek	 pod	 obiekty	 infrastruktury	 technicznej	 na	
terenach	 oraz	 wydzielenia	 dziaEek	 pod	 drogi	 we-
wnętrzne,	dojazdy	i	w	celu	regulacji	granic	miedzy	
sąsiadującymi	nieruchomo[ciami.

§10.1.	 Na	 terenach	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 symbola-
mi	 1MN,	 2MN	 ustala	 się	 następujące	 parametry	 i	
wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospoda-
rowania	terenu:

1)	 lokalizację	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	wyEącznie	wolnostojącej	lub	blipniaczej,	
z	uwzględnieniem	istniejącej	zabudowy	zagro-
dowej;

2)	dopuszczenie	stopniowego	przeksztaEcania	się	
zabudowy	zagrodowej	w	mieszkaniową	jedno-
rodzinną;

3)	sytuowanie	budynków	z	uwzględnieniem	obo-
wiązujących	 i	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudo-
wy	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

4)	 lokalizację	na	dziaEce	budowlanej	 jednego	bu-
dynku	mieszkalnego,	z	dopuszczeniem	jednego	
budynku	gararowego	albo	gospodarczego;

5)	 maksymalną	 wysoko[ć	 budynku	 gararowego	
albo	gospodarczego	-	4,8	m;

6)	dopuszczenie	sytuowania	[cian	budynku	gara-
ry	albo	budynku	gospodarczego	bezpo[rednio	
przy	granicy	z	sąsiednią	dziaEką;

7)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 -	 25%	
powierzchni	dziaEki;

8)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 -	 40%	 po-
wierzchni	dziaEki,	przy	uwzględnieniu	§5	pkt	8;

9)	maksymalną	wysoko[ć	zabudowy	-	10,0	m	do	
najwyrszego	punktu	dachu;

10)	stosowanie	dachów	stromych;
11)	pokrycie	dachu	stromego	-	dachówka	lub	ma-

teriaE	dachówkopodobny;
12)	ogrodzenia	arurowe	o	wysoko[ci	nie	więcej	

nir	1,50	m,	materiaEem	i	kolorystyką	nawiązu-

jące	do	zabudowy	kubaturowej	dziaEki,	z	morli-
wo[cią	obsadzenia	pnączami	lub	rywopEotem;

13)	 nakaz	 zapewnienia	 miejsc	 parkingowych	
zgodnie	z	§18	pkt	6;

14)	 dopuszczenie	 wyznaczenia	 dróg	 wewnętrz-
nych	innych	nir	okre[lone	w	§3	pkt	5,	o	mini-
malnej	szeroko[ci	5,0	m,	przy	czym	budynek	
mieszkalny	nie	more	być	 zlokalizowany	blirej	
nir	5	m	od	wyznaczonej	drogi	wewnętrznej;

15)	dostępno[ć	komunikacyjna	terenów	z	przyle-
gEych	terenów	dróg	publicznych	 lub	dróg	we-
wnętrznych,	 z	 zakazem	 budowy	 zjazdów	 na	
jezdnię	gEówną	drogi	wojewódzkiej	nr	307,	bę-
dącej	poza	obszarem	opracowania	planu;

16)	 dopuszczenie	 umieszczenia	 na	 elewacji	 bu-
dynku,	 na	 wysoko[ci	 kondygnacji	 parteru,	
szyldów	o	powierzchni	Eącznej	do	2	m2;

17)	zakaz	lokalizacji	reklam	i	wolnostojących	sta-
cji	bazowych	i	masztów	antenowych	telefonii	
komórkowej.

2.	Ustala	się	następujące	zasady	podziaEu:
1)	 minimalna	 powierzchnia	 dziaEki	 budowlanej	 -	

800	m2,
2)	minimalna	szeroko[ć	frontu	dziaEki	budowlanej	

-	18	m,
3)	ksztaEtowanie	granic	wydzielanych	dziaEek	pro-

stopadle	do	linii	rozgraniczających	terenu;
4)	dla	kardej	nowo	wydzielanej	dziaEki	-	obowiązek	

zachowania	 parametrów	powierzchni	 zabudo-
wanej	i	powierzchni	zieleni,	o	których	mowa	w	
ust.	1	pkt	7	i	8;

3.	 Zasady	 wydzielania	 dziaEek	 budowlanych,	 o	
których	 mowa	 w	 ust.	 2,	 nie	 dotyczą	 wydzielenia	
dziaEek	 pod	 obiekty	 infrastruktury	 technicznej	 na	
terenach	 oraz	 wydzielenia	 dziaEek	 pod	 drogi	 we-
wnętrzne,	dojazdy	i	w	celu	regulacji	granic	miedzy	
sąsiadującymi	nieruchomo[ciami.

§11.	Na	terenie	infrastruktury	technicznej	-	kana-
lizacji,	oznaczonym	na	rysunku	planu	symbolem	K	
ustala	się	następujące	parametry	i	wskapniki	ksztaE-
towania	zabudowy	oraz	zasady	zagospodarowania:

1)	lokalizacja	przepompowni	[cieków	sanitarnych	
wraz	z	niezbędną	infrastrukturą;

2)	morliwo[ć	przebudowy	 i	 rozbudowy	w	grani-
cach	wyznaczonego	terenu	pod	warunkiem	nie	
zwiększania	uciąrliwo[ci	dla	sąsiedniej	zabudo-
wy	mieszkaniowej.

§12.	Na	terenach	infrastruktury	technicznej,	ozna-
czonych	na	rysunku	planu	symbolami	1IT,	2IT,	3IT,	
4IT	 ustala	 się	 następujące	 parametry	 i	 wskapniki	
ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zasady	zagospodaro-
wania:

1)	 lokalizację	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 w	
powiązaniu	z	siecią	 istniejącą	 i	projektowaną,	
zgodnie	fr	z	przepisami	odrębnymi;

2)	 lokalizacje	 dojazdów	 Eączących	 tereny	 1MN,	
2MN	ze	zjazdami	z	dróg	publicznych;

3)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 obiektów	 maEej	 ar-
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chitektury,	 [cierek	 rowerowych,	 chodników,	
doj[ć	pieszych.

§13.	Na	terenach	dróg	publicznych,	oznaczonych	
na	rysunku	planu	symbolami	1KD-L,	2KD-L,	3KD-L,	
ustala	się:

1)	 klasyfikację	 terenów	 1KD-L,	 2KD-L,	 3KD-L	 -	
jako	drogi	klasy	lokalnej,

2)	przekrój	 jednojezdniowy,	z	dwoma	pasami	ru-
chu	z	dopuszczeniem	zwiększenia	ilo[ci	pasów	
ruchu	w	strefach	skrzyrowaG;

3)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 chodników,	 ciągów	
pieszo-rowerowych;

4)	na	terenie	3KD-L	zakaz	lokalizacji	nowych	zjaz-
dów	oraz	stanowisk	postojowych;

5)	zakaz	lokalizacji	stanowisk	do	rozEadunku;
6)	wymóg	przystosowania	dróg	klasy	lokalnej	do	

prowadzenia	komunikacji	autobusowej.

§14.	Na	 terenach	dróg	wewnętrznych,	oznaczo-
nych	na	 rysunku	planu	symbolami	1KDW,	2KDW,	
3KDW	ustala	się:

1)	przekrój	jednojezdniowy	z	jezdnią	szeroko[ci	co	
najmniej	6,0	m;

2)	co	najmniej	jednostronny	chodnik;
3)	zakaz	lokalizacji	stanowisk	do	rozEadunku;
4)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 stanowisk	 postojo-

wych;
5)	zakaz	budowy	zjazdów	na	jezdnię	gEówną	drogi	

wojewódzkiej	nr	307,	będącej	poza	obszarem	
opracowania	planu.

§15.	Nie	okre[la	się	granic	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	
w	tym	terenów	górniczych,	a	takre	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	osu-
waniem	się	mas	 ziemnych,	 ze	względu	na	 ich	nie	
występowanie	na	obszarze	objętym	planem.

§16.	W	planie	nie	wyznacza	się	terenów	wymaga-
jących	wszczęcia	postępowania	scalania	i	podziaEu	
nieruchomo[ci	w	rozumieniu	przepisów	odrębnych;	
nie	okre[la	się	takre	szczegóEowych	zasad	i	warun-
ków	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	
przepisów	odrębnych.

§17.	 W	 zakresie	 szczególnych	 warunków	 zago-
spodarowania	terenów	oraz	ograniczeG	w	ich	uryt-
kowaniu,	 w	 tym	 zakazu	 zabudowy,	 na	 terenach	
oznaczonych	symbolami	1P,	2P,	3P,	1U	i	2U	ustala	
się,	re	warunkiem	oddania	inwestycji	do	urytkowa-
nia	jest	wykonanie	zieleni	zgodnie	z	ustaleniami	ni-
niejszego	planu.ｦ

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

1)	 szeroko[ć	 dróg	 w	 liniach	 rozgraniczających	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

2)	zachowanie	ciągEo[ci	powiązaG	elementów	pasa	

drogowego,	 w	 szczególno[ci	 jezdni	 i	 chodni-
ków	w	granicy	obszaru	planu	oraz	z	zewnętrz-
nym	 ukEadem	 komunikacyjnym	 z	 uwzględnie-
niem	ustaleG	planu;

3)	 dopuszczenie	 etapowania	 przy	 rozbudowie	
ukEadu	drogowego	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi;

4)	dopuszczenie	lokalizacji	dodatkowych,	nie	wy-
mienionych	planem	elementów	ukEadu	komuni-
kacyjnego,	w	 tym	drogowych	obiektów	 inry-
nierskich;

5)	parametry	ukEadu	komunikacyjnego	zgodnie	 z	
klasyfikacją	i	przepisami	odrębnymi;

6)	w	zalerno[ci	od	programu	funkcjonalnego	za-
pewnienie	na	dziaEce	peEnych	potrzeb	parkingo-
wych,	przy	czym	nie	mniej	nir:

a)	2	miejsca	parkingowe	na	1	budynek	mieszkal-
ny	w	zabudowie	jednorodzinnej;

b)	 20	 miejsc	 parkingowych	 na	 1000	 m2	 po-
wierzchni	urytkowej	w	obiektach	usEugowych,
z	wyjątkiem	obiektów	hotelowo-rekreacyjnych	
gdzie	ustala	się	1-miejsce	parkingowe	na	1	po-
kój;	nie	mniej	nir	5	miejsc	parkingowych;

c)	1	miejsce	parkingowe	na	4	zatrudnionych	w	
obiektach	 produkcyjnych	 i	 magazynowych,	
nie	mniej	nir	5	miejsc	parkingowych.

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

1)	zachowanie	istniejącej	sieci	infrastruktury	tech-
nicznej	 z	 dopuszczeniem	 jej	 remontu	 i	 rozbu-
dowy,	a	w	przypadku	lokalizacji	poza	terenami	
komunikacji	 przeEorenia	 jej	 na	 tereny	komuni-
kacji;

2)	zaopatrzenie	w	wodę	wyEącznie	z	sieci	wodo-
ciągowej	lokalizowanej	na	terenach	komunika-
cji;

3)	odprowadzenie	[cieków	sanitarnych	wyEącznie	
do	sieci	kanalizacji	sanitarnej	 lokalizowanej	w	
terenach	komunikacji,	z	zastrzereniem	pkt	4;

4)	dopuszczenie	tymczasowego,	do	czasu	realiza-
cji	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej,	 odprowadzenia	
[cieków	 komunalnych	 do	 szczelnych	 zbiorni-
ków	 bezodpEywowych;	 tylko	 na	 terenach	 za-
budowy	usEugowej;

5)	 zagospodarowanie	 [cieków	 deszczowych	 w	
granicach	wEasnej	dziaEki	lub	odprowadzenie	do	
sieci	kanalizacji	deszczowej	po	 ich	uprzednim	
podczyszczeniu	zgodnie	z	przepisami	odrębny-
mi;

6)	 dopuszczenie	 retencjonowania	 wód	 opado-
wych	i	ich	wtórne	wykorzystanie	do	celów	na-
wodnieG	ogrodniczych;

7)	lokalizację	sieci	kanalizacji	deszczowej	na	tere-
nach	komunikacji;

8)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	sieci	loka-
lizowanej	na	terenach	komunikacji;

9)	 przebudowę	 istniejących	 napowietrznych	 linii	
elektroenergetycznych	[redniego	i	niskiego	na-
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pięcia,	 z	 morliwo[cią	 ich	 skablowania	 na	 te-
renach	 komunikacji,	 -	 do	 tego	 czasu	 wzdEur	
linii	 elektroenergetycznych	 obowiązują	 strefy	
wolne	od	zabudowy,	zgodnie	z	przepisami	od-
rębnymi;

10)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 stacji	 transforma-
torowo-rozdzielczych	 wolnostojących	 typu	 T	
konsumenckiego	 lub	 maEogabarytowe	 typu	
miejskiego;	grunty	pod	stacje	maEogabarytowe	
nalery	wydzielić	w	postaci	samodzielnych	dzia-
Eek	 o	 powierzchni	 50	 -	 70	 m2	 posiadających	
dostęp	do	drogi	publicznej,	w	przypadku	stacji	
wbudowanych	 w	 budynki	 pomieszczenia	 na	
ten	cel	nalery	zlokalizować	na	poziomie,	ｧ0ｦ;

11)	 zaopatrzenie	w	gaz	 z	 sieci	 lokalizowanej	 na	
terenach	komunikacji;

12)	 ogrzewanie	 -	 gazowe,	 olejowe,	 elektryczne	
lub	 z	 innych	 ekologicznych	 pródeE	 ciepEa	 nie	
przekraczających	 dopuszczalnych	 norm	 emisji	
zanieczyszczenia;

13)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 sieci	 telekomunika-
cyjnej	na	terenach	komunikacji	wyEącznie	jako	
sieci	podziemnej.

§20.	 Nie	 okre[la	 się	 innych	 nir	 dotychczasowe	
sposobów	i	terminów	tymczasowego	zagospodaro-
wania,	urządzenia	i	urytkowania	terenów,	do	czasu	
ich	zagospodarowania	zgodnego	z	uchwaEą.

§21.	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.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

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

§23.	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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ZaEącznik	Nr	2
do	UchwaEy	Nr	LV/547/2009

Rady	Gminy	Tamowo	Podgórne
z	dnia	8	wrze[nia	2009	r.	

w	sprawie:	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej	

w	Wysogotowie,	w	rejonie	ulic	Bukowskiei.	
Batorowskiej	i	Wierzbowej

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 prze-
strzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	marca	2003	 r.	
o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 z	 pópniejszymi	

zmianami)	Rada	Gminy	Tarnowo	Podgórne	rozstrzy-
ga,	co	następuje:

 

 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy w sprawie 
rozpatrzenia uwag L.p. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, 

zgłaszająceg
o uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomośc

i, której 
dotyczy 
uwaga 

uwaga 
uwzględn

i ona 

uwaga 
nieuwzględ 

niona 

1. 01.12.2008 
Justyna, 
Michał 
Szydłowscy 

Dopuszczenie na obszarze 1 U 
miejscowego zwiększenia obiektów 
budowlanych i urządzeń technicznych -
towarzyszących do 25 m wysokości, 
jeżeli to wynika ze względów 
technologicznych jak np. zbiorniki wody, 
klimatyzatory, sitownie, pomieszczenie 
techniczne, sitownie wind, osłony 
maskujące te obiekty i urządzenia 
przytwierdzane do budynku. 

1U  TAK 

2.. 18.05.2009 
Elżbieta, 
Paweł 
Kawiccy 

1. Zgadzam się na drogę 3KDW o 
szerokości 10m.  
2. Nie wyrażam zgody na drogę 1KDW. 
Zajmie ona około 5OOOm2, a nie jest 
konieczna (w razie potrzeb można 
wytyczyć drogi wewnętrzne) Dla obsługi 
terenów wystarczą drogi 2KD-L, 2KDW, 
3KDW. 

działki 105, 
106, 107  1.TAK  

2. TAK 

3. 22.05.2009 Józef 
Gąsiorek 

1. W odniesieniu do dróg 3KDW i 1 
KDW nie wyrażam zgody na ich 
szerokość równą 12 m.  
2. Wyrażam zgodę na drogę 3KDW o 
szerokości 10 m, pod warunkiem, że 
będzie połączona z ulicami: Olszynowa, 
Bukowska. 

3KDW, 
1KDW 

 1. TAK  
2. TAK 

4. 22.05.2009 Krystyna 
Łakoma 

Nie wyrażam zgody, aby przez teren 
mojej działki 120, 121, 122 miała 
przebiegać droga. 

działki 120, 
121, 122 

3KDW 
 TAK 

5. 07.05.2009 

Danuta 
Klonowska 
Krystyna 
Klonowska 
Paulina 
Klonowska-
Woźniak 

Droga 3KDW powinna być ulicą 
dojazdową do dziatek mieszkalnych. Nie 
będzie korzystne dla przyszłego osiedla 
mieszkaniowego usytuowanie drogi o 
charakterze dojazdu przemysłowego i 
ruchu ciągłego jak to ma miejsce przy 
ulicy Wierzbowej. Dlatego wnoszę, by 
droga miała szerokość 10m. 

3KDW  TAK 

 
Zał cznik Nr 3 
do Uchwały Nr LV/547/2009 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 8 wrze nia 2009 r.  
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wysogotowie. w 
rejonie ulic Bukowskiej, Batorowskiej i Wierzbowej 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
pó niejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co nast puje: 
 
1. Do kosztów obciążających budżet Gminy należeć będą: 
1) koszty odszkodowań za grunty pod poszerzenie drogi publicznej 2KD-L (ulicy Batorowskiej) - około 2040 m2 gruntów; 
2) Budowa uzbrojenia w ulicy Batorowskiej - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - około 550m sieci; 
3) koszt wykupu gruntów pod tereny IT  infrastruktury technicznej z możliwością urządzenia chodników i ścieżek rowerowych 
wzdłuż drogi 3KD L (ul  Olszynowa) oraz drogi 1KD D (ul  Wierzbowa); 
2. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją dróg 1KDW, 2KDW, 3KDW ponieważ projektowane drogi są drogami 
wewnętrznymi i Gmina nie będzie ponosić kosztów ich wykupu i uzbrojenia. 
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ZaEącznik	Nr	3
do	UchwaEy	Nr	LV/547/2009

Rady	Gminy	Tamowo	Podgórne
z	dnia	8	wrze[nia	2009	r.	

w	sprawie:	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej	

w	Wysogotowie,	w	rejonie	ulic	Bukowskiei.	
Batorowskiej	i	Wierzbowej

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:

1.	Do	kosztów	obciąrających	budret	Gminy	nale-
reć	będą:

1)	koszty	odszkodowaG	za	grunty	pod	poszerze-
nie	drogi	publicznej	2KD-L	(ulicy	Batorowskiej)	
-	okoEo	2040	m2	gruntów;

2)	Budowa	uzbrojenia	w	ulicy	Batorowskiej	-	sieć	

wodociągowa	i	kanalizacyjna	-	okoEo	550m	sie-
ci;

3)	 koszt	wykupu	gruntów	pod	 tereny	 IT	 -	 infra-
struktury	technicznej	z	morliwo[cią	urządzenia	
chodników	i	[cierek	rowerowych	wzdEur	drogi	
3KD-L	 (ul.	 Olszynowa)	 oraz	 drogi	 1KD-D	 (ul.	
Wierzbowa);

2.	Nie	 przewiduje	 się	 kosztów	 związanych	 z	 re-
alizacją	dróg	1KDW,	2KDW,	3KDW	poniewar	pro-
jektowane	drogi	są	drogami	wewnętrznymi	i	Gmina	
nie	będzie	ponosić	kosztów	ich	wykupu	i	uzbrojenia.
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UCHWADA Nr XXX/269/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z	dnia	9	wrze[nia	2009	r.

w sprawie okre[lenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkaEych na terenie Gminy Rawicz

Na	podstawie	art.	90f.	ustawy	z	dnia	7	wrze[nia	
1991	 r.	 o	 systemie	 o[wiaty	 (Dz.U.	 z	 2004	 r.	 Nr	
256,	poz.	2572,	z	pópn.	zm.)	w	związku	z	art.	18	
ust.	2	pkt	15	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	roku	o	
samorządzie	gminnym	(tekst	jednolity	Dz.U.	z	2001	
r.	 Nr	 142,	 poz.	 1591	 z	 pópn.	 zm.)	 Rada	 Miejska	
Gminy	Rawicz	uchwala,	co	następuje:	

§1.	Okre[la	się	regulamin	udzielania	pomocy	ma-
terialnej	 o	 charakterze	 socjalnym	 dla	 uczniów	 za-
mieszkaEych	na	terenie	Gminy	Rawicz.

ROZDZIAD	I
Postanowienia ogólne

§2.	Regulamin	okre[la:
1)	sposób	ustalania	wysoko[ci	stypendium	szkol-

nego,
2)	formy	stypendium	szkolnego,
3)	tryb	i	sposób	udzielania	stypendium	szkolnego,
4)	tryb	i	sposób	udzielania	zasiEku	szkolnego.

§3.	Na	warunkach	przewidzianych	w	niniejszym	
regulaminie	stypendia	szkolne	są	przyznawane	za-
mieszkaEym	na	terenie	Gminy	Rawicz	uczniom	szkóE	
wymienionych	w	art.	90b.	ust.	3	i	4	ustawy	o	sys-
temie	o[wiaty.

ROZDZIAD	II
Sposób ustalania wysoko[ci i formy stypendium 

szkolnego

§4.1.	Wysoko[ć	miesięcznego	stypendium	szkol-
nego	w	danym	roku	szkolnym	wynika	z	zakwalifi-
kowania	ucznia	do	grupy	dochodowej	stosownie	do	
okoliczno[ci	przewidzianych	w	art.	90d.	ust.	1	usta-
wy	o	systemie	o[wiaty.

2.	Ustala	się	następujące	grupy	dochodowe:
1)	dochód	miesięczny	na	czEonka	 rodziny	ucznia	

do	kwoty	150	zE	(I	grupa),
2)	dochód	miesięczny	na	czEonka	 rodziny	ucznia	

wyrszy	nir	150	 zE	 i	 nieprzekraczający	250	 zE	
(II	grupa),	

3)	dochód	miesięczny	na	czEonka	 rodziny	ucznia	
wyrszy	nir	250	 zE	 i	 nieprzekraczający	351	 zE	
(III	grupa).

3.	Miesięczne	stypendium	szkolne	nie	more	prze-
kraczać	200%	kwoty	okre[lonej	w	art.	6	ust.	2	pkt	
2	ustawy	z	dnia	28	 listopada	2003	roku	o	[wiad-
czeniach	rodzinnych	(tekst	jednolity	Dz.U.	z	2006	r.	
Nr	139,	poz.	992	z	pópn.	zm..)	oraz	nie	more	być	
nirsze	nir	80%	tej	kwoty.

4.	 Kwota	 wynikająca	 z	 zakwalifikowania	 ucznia	
do	grupy	dochodowej	wynosi:

1)	przy	I	grupie	｠	50%;
2)	przy	II	grupie	｠	45%;
3)	przy	III	grupie	｠	40%


