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ß10
Ustalenia szczegÛ≥owe dla uk≥adu komunikacyjnego:

Poz. 1191, 1192

Zasilanie projektowanej sieci osiedlowej z istniejπcego gazociπgu
gminnego (ÿ 180) w drodze powiatowej. Dla poszczegÛlnych
inwestycji warunki techniczne pod≥πczenia naleøy uzyskaÊ
u zarzπdzajπcego sieciπ ñ LOKGAZ, ul. E. Orzeszkowej 10
w Kaümierzu.
6. Telekomunikacja.
Przy≥πcze telefoniczne naleøy realizowaÊ w pasach drÛg
lokalnych na podstawie warunkÛw technicznych wydanych
przez TelekomunikacjÍ Polskπ S. A.
Istnieje rÛwnieø moøliwoúÊ korzystania z us≥ug innych operatorÛw.

ß11
Wyznacza siÍ pas zieleni ochronnej (ZO) wzd≥uø rowu melioracyjnego, o szerokoúci ok. 8 m, s≥uøπcy jego ochronie oraz
prawid≥owej konserwacji.
ß12
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady uzbrojenia terenu:
1. Urzπdzenia elektroenergetyczne.
Zasilanie z projektowanej trafostacji zlokalizowanej na dzia≥ce
nr 293, na terenie oznaczonym symbolem EE.
Kaødorazowo zasilanie poszczegÛlnych inwestycji realizowaÊ na podstawie warunkÛw technicznych wydanych przez
Zak≥ad Energetyczny.
2. Wodociπgi.
Zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgowej (ÿ 110)
zlokalizowanej w drodze powiatowej Lusowo-Sady
3. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie úciekÛw do oczyszczalni z przyjÍtπ koncepcjπ
skanalizowania gminy Tarnowo PodgÛrne.
4. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe z dachÛw naleøy odprowadziÊ do gruntu na
terenie nieruchomoúci. Wody opadowe z terenu drÛg naleøy
odprowadziÊ do projektowanej kanalizacji deszczowej.
5. SieÊ gazowa

III. USTALENIA KO—COWE
ß13
Ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 20%.
ß14
Tracπ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tarnowo PodgÛrne ñ Perspektywa ñ rok 2000 zatwierdzonego uchwa≥π nr XXX/148/92 Rady Gminy w Tarnowie
PodgÛrnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og≥oszonπ w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego nr 23 poz. 266 oraz
inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa≥y.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni po og≥oszeniu
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß16
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Tarnowo
PodgÛrne.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XVIII/185/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice we W≥oszakowicach w rejonie
ul. KurpiÒskiego ñ za stacjπ paliw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) uchwala siÍ co nastÍpuje:
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ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice we W≥oszakowicach w rejonie ul. KurpiÒskiego ñ za stacjπ paliw, zwanπ dalej
ìZmianπ planuî, ktÛrej ustalenia stanowiπ treúÊ niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Integralnπ czÍúciπ Zmiany planu jest Rysunek zmiany planu
w skali 1:5000 stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.
2. Obowiπzuje granica obszaru objÍtego Zmianπ planu oznaczona na Rysunku zmiany planu.
3. W granicy obszaru objÍtego Zmianπ planu, Rysunek zmiany
planu obowiπzuje w zakresie okreúlonym przepisami w rozdziale 2, 3 i 4.
ß3
Przedmiot ustaleÒ Zmiany planu to:
1) zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego w miejscowym
planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice symbolem RP (uprawy polowe) na teren zabudowy
jednorodzinnej oraz ustalenie zasad jego zagospodarowania,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw,
3) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane,
5) szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu,
6) tereny, na ktÛrych przewiduje siÍ stosowanie zbiornikÛw
bezodp≥ywowych.

1.
2.

3.

4.
5.

ROZDZIA£ II
Ustalenia dotyczπce przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu
ß4
Teren oznaczony na Rysunku zmiany planu symbolem 1MN
przeznacza siÍ pod zabudowÍ jednorodzinnπ.
Przez zabudowÍ jednorodzinnπ rozumie siÍ zespÛ≥ budynkÛw
jednorodzinnych w uk≥adzie wolnostojπcym lub bliüniaczym,
zlokalizowanych na wydzielonych dzia≥kach budowlanych
wraz z drogami wewnÍtrznymi i ewentualnym placykiem
rekreacyjnym.
ZabudowÍ zharmonizowaÊ z otaczajπcym krajobrazem. Naleøy dπøyÊ do maksymalnego wprowadzenia zieleni o funkcji
krajobrazowej na wszystkich dzia≥kach budowlanych.
Na wydzielonej dzia≥ce budowlanej naleøy zlokalizowaÊ jeden
budynek mieszkalny. Dopuszcza siÍ budynki dwupokoleniowe.
Obowiπzujπ nastÍpujπce ustalenia dotyczπce budynkÛw
mieszkalnych:
1) przewidywaÊ budynki jedno lub dwukondygnacyjne z poddaszem uøytkowym lub nieuøytkowym,
2) dla budynkÛw usytuowanych w jednym rzÍdzie obowiπzuje jednakowa linia zabudowy od frontÛw dzia≥ek,
3) nie dopuszcza siÍ lokalizacji budynku na granicy dzia≥ki
(wyjπtek stanowi przypadek, kiedy garaø dobudowany
jest do budynku mieszkalnego, a jego úciana przeciwleg≥a
usytuowana jest bezpoúrednio przy granicy dzia≥ki),

Poz. 1192

4) dla wszystkich budynkÛw zlokalizowanych w granicy
obszaru objÍtego Zmianπ planu naleøy przewidzieÊ zbliøony poziom zerowym kπt po≥aci dachowej i rodzaj
pokrycia dachowego. DπøyÊ do jednakowego koloru
pokrycia dachowego.
ß5
1. Na wydzielonej dzia≥ce budowlanej, oprÛcz budynku mieszkalnego, moøliwa jest lokalizacja budynkÛw gospodarczego
i garaøowego.
2. Budynki gospodarcze przewidywaÊ jako jednokondygnacyjne
z poddaszem nieuøytkowym lub uøytkowym o kπcie po≥aci
dachowej i pokryciu dachowym zbliøonym do budynku
mieszkalnego. DπøyÊ do jednakowego koloru pokrycia dachowego budynku gospodarczego i mieszkalnego.
3. Dopuszcza siÍ sytuowanie budynkÛw gospodarczego i garaøowego bezpoúrednio przy granicy dzia≥ki.
ß6
Na fragment terenu 1MN przylegajπcym do dzia≥ki istniejπcej
stacji paliw p≥ynnych (naroønik pÛ≥nocno-zachodni) obiekty budowlane naleøy lokalizowaÊ poza granicπ oddzia≥ywania stacji
okreúlonπ w warunkach technicznych i przepisach dotyczπcych
ochrony przeciwpoøarowej budynkÛw.
ß7
1. Naleøy dokonaÊ podzia≥u terenu oznaczonego na Rysunku
zmiany planu symbolem 1MN na dzia≥ki budowlane (gruntu)
w trybie ustawy o gospodarce nieruchomoúciami.
2. Wydzielonym dzia≥kom budowlanym naleøy zapewniÊ dostÍp do drogi publicznej, jakπ jest istniejπca ul. KurpiÒskiego
(droga publiczna o kategorii powiatowej nr 21 120, zlokalizowana poza obszarem objÍtym Zmianπ planu) poprzez
wyznaczenie drÛg wewnÍtrznych w rozumieniu przepisÛw
ustawy o grogach publicznych.
3. Zaleca siÍ szerokoúÊ drÛg wewnÍtrznych ñ 8 m. Dopuszcza
siÍ szerokoúÊ drogi mniejszπ niø 5 m pod warunkiem, øe
zostanie ona wykonana jako ciπg pieszo-jezdny.
4. Drogi wewnÍtrzne powinny spe≥niaÊ warunki stawiane drogom przeciwpoøarowym, zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpoøarowej i zapewniÊ swobodny dojazd dla jednostek
straøy poøarnej.
ß8
Zagospodarowanie terenu 1MN powinno umoøliwiaÊ prowadzenie
dzia≥aÒ ratowniczych (technicznych, chemicznych, ekologicznych
i medycznych) zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpoøarowej.
ß9
Dopuszczalny poziom ha≥asu wyraøony rÛwnowaønym poziomem düwiÍku A przenikajπcy do úrodowiska, dla terenu oznaczonego na Rysunku zmiany planu symbolem 1MN wynosi dla
pory dnia 45 dB i pory nocy 40dB.
ß10
Obszar objÍty Zmianπ planu leøy w strefie ìWî ochrony archeologicznej. Dzia≥alnoúÊ budowlana wymaga nadzoru archeologicznego. Pozwolenie na budowÍ moøe byÊ wydane po wraøeniu
opinii przez w≥aúciwego konserwatora zabytkÛw.
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ß11
Teren oznaczony na Rysunku zmiany planu symbolem 1MN
naleøy chroniÊ przed uciπøliwoúciami dochodzπcymi z zewnπtrz
(z terenÛw po≥oøonych poza obszarem Zmianπ planu) zw≥aszcza
przed wzrostem stÍøeÒ substancji zanieczyszczajπcych powietrze, py≥Ûw, substancji z procesÛw technologicznych i z kot≥owni
oraz przed nadmiernπ emisjπ ha≥asu.

ROZDZIA£ III
Ustalenia dotyczπce sieci i urzπdzeÒ
infrastruktury technicznej (zewnÍtrznej)
ß12
1. Obszar objÍty Zmianπ planu naleøy wyposaøyÊ minimum
w sieci wodociπgowe i kanalizacji deszczowej, a takøe w linie
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
2. Sieci i urzπdzenia infrastruktury technicznej (zewnÍtrznej)
naleøy lokalizowaÊ w drogach wewnÍtrznych (w przekrojach
poprzecznych tych drÛg).
3. W przypadkach, kiedy ze wzglÍdÛw technicznych sieci nie
mogπ byÊ zlokalizowane w sposÛb okreúlony w ust. 2,
dopuszcza siÍ ich lokalizowanie na pozosta≥ym terenie objÍtym Zmianπ planu, pod warunkiem, øe bÍdπ one prowadzone
w sposÛb nie utrudniajπcy prawid≥owe zagospodarowanie
terenu zabudowy jednorodzinnej 1MN.
ß13
Zaopatrzenie w wodÍ dla celÛw socjalno-bytowych i gaúniczych
naleøy przewidywaÊ z istniejπcej sieci wodociπgowej przebiegajπcej w ul. KurpiÒskiego. DπøyÊ do pierúcieniowego uk≥adu sieci.
ß14
Do czasu wybudowania zcentralizowanego systemu kanalizacyjnego úcieki socjalno-bytowe i inne naleøy gromadziÊ w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych usytuowanych na poszczegÛlnych dzia≥kach. åcieki naleøy okresowo wywoziÊ do oczyszczalni úciekÛw lub na wylewisko úciekÛw.
ß15
Wody opadowe naleøy zrzucaÊ do istniejπcej sieci kanalizacji
deszczowej przebiegajπcych poza obszarem objÍtym Zmianπ
planu.
ß16
Zaopatrzenie w ciep≥o naleøy przewidzieÊ z w≥asnych kot≥owni
wbudowanych opartych na paliwach sta≥ych (wÍgiel, koks,
odpady drzewne) lub ekologicznych, w szczegÛlnoúci gazowych
(gaz ziemny, propan) lub p≥ynnych (olej opa≥owy lekki).
ß17
Zaopatrzenie w gaz ziemny (w przypadku przewidywania go dla
celÛw grzewczych lub socjalnych) naleøy przewidzieÊ z rozdzielczych istniejπcych lub planowanych sieci gazowych.
ß18
1. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ naleøy przewidzieÊ z istniejπcej lub planowanej linii nn wyprowadzonej z istniejπcej
stacji transformatorowej zlokalizowanej poza obszarem objÍtym Zmianπ planu.

Poz. 1192

2. W przypadku wystπpienia kolizji miÍdzy istniejπcymi sieciami
i urzπdzeniami naleøπcymi do EP S.A. a planowanπ zabudowπ
i zagospodarowaniem terenu, wymagane jest opracowanie
projektu budowlanego na ich usuniÍcie. Projekt wymaga
uzgodnienia z w≥aúciwπ EP S.A.
3. W przypadku kolizji z zabudowπ jednorodzinnπ istniejπcπ
liniÍ telekomunikacyjnπ naleøy zdemontowaÊ. Nowπ liniÍ
lokalizowaÊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w ß12
4. Przez obszar objÍty Zmianπ planu przebiega podziemne
uzbrojenie telekomunikacyjne. Prowadzenie robÛt budowlanych wymaga dokonania uzgodnieÒ z T.P.S.A. Obszar Telekomunikacyjny w Lesznie.
ß19
PostÍpowanie z odpadami komunalnymi naleøy prowadziÊ zgodnie z ustawπ o odpadach oraz w≥aúciwπ uchwa≥π Rady Gminy
W≥oszakowice.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß20
Stawka procentowa, s≥uøπca naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 20%.
ß21
Jednoczeúnie ze sporzπdzeniem Zmiany planu opracowano
PrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu na úrodowisko przyrodnicze. PrognozÍ do≥πcza siÍ do Zmiany planu.
ß22
1. InwestycjÍ budowlanπ naleøy uznaÊ za sprzecznπ, rozumieniu
art. 43 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (odmowa
ustalenia warunkÛw zabudowy), jeøeli nie spe≥nia warunkÛw
okreúlonych w niniejszej uchwale i w przepisach szczegÛlnych.
2. Podzia≥ terenu, o ktÛrym mowa w ß7 moøna uznaÊ za zgodny
z ustaleniami planu miejscowego, w rozumieniu art. 93 ust.
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoúciami, jeøeli spe≥nia
warunki okreúlone w niniejszej uchwale i jest zgodny z przepisami szczegÛlnymi.
ß23
Teren oznaczony symbolem 1MN uznaje siÍ za obszar, na
ktÛrym dopuszcza siÍ zadania dla realizacji lokalnych celÛw
publicznych, o ktÛrych mowa w przepisach o zagospodarowaniu
przestrzennym (w zakresie sieci i urzπdzeÒ infrastruktury technicznej).
ß24
1. Obszar objÍty jest Zmianπ planu, stanowiπcy w ca≥oúci
grunty rolne klasy R-IVa i R-VI, przeznacza siÍ na cele
nierolnicze.
2. Powierzchnia gruntu rolnego klasy IVa w jego zwartym
obszarze nie przekracza 1,0 ha. Grunty rolne nie zosta≥y
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego. Nie wymaga
siÍ uzyskania zgody wojewody na przeznaczenie ww. gruntÛw
na cele nierolnicze.
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ß25
Tracπ moc obowiπzujπcπ ustalenia miejscowego planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice zatwierdzonego uchwa≥π Nr IV/23/94 Rady Gminy W≥oszakowice
z dnia 12 grudnia 1994 r. (Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa
LeszczyÒskiego Nr 16, poz. 102) odnoszπce siÍ do obszaru
objÍtego Zmianπ planu.

Poz. 1192, 1193

ß27
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy W≥oszakowice

ß26
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszakowice.

(ñ) Andrzej Patelka
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UCHWA£A Nr XVIII/186/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice we W≥oszakowicach ñ droga
do ul. Osady (dz. nr 49/3, 49/4)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛün.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999
r. Nr 15, poz. 139 z pÛün.zm.) uchwala siÍ co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice we W≥oszakowicach ñ droga do ul. Osady (dz. nr 49/3, 49/4), zwanπ dalej
ìZmianπ planuî, ktÛrej ustalenia stanowiπ treúÊ niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Integralnπ czÍúciπ Zmiany planu jest Rysunek zmiany planu
w skali 1:5000 stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.
2. Obowiπzuje granica obszaru objÍtego Zmianπ planu oznaczona na Rysunku zmiany planu.
3. W granicy obszaru objÍtego Zmianπ planu, Rysunek zmiany
planu obowiπzuje w zakresie okreúlonym przepisami w rozdziale 2, 3 i 4.
ß3
Przedmiot ustaleÒ Zmiany planu to:
1) zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego w miejscowym
planie ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy
W≥oszakowice symbolem RP (uprawy polowe) na teren
zabudowy jednorodzinnej oraz ustalenie zasad jego zagospodarowania,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym rÛwnieø linie zabudowy
i gabaryty obiektÛw,
3) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane,
5) szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu,
6) tereny, na ktÛrych przewiduje siÍ stosowanie zbiornikÛw
bezodp≥ywowych.
ß4
Obszar objÍty Zmianπ planu po≥oøony jest na terenie PrzemÍckiego Parku Krajobrazowego. Obowiπzuje rozporzπdzenie
nr 115a/91 Wojewody LeszczyÒskiego z dnia 25 listopada
1991 w sprawie powo≥ania PrzemÍckiego Parku Krajobrazowego
(j.t. Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa LeszczyÒskiego z roku
1996 Nr 22, poz. 89 z p. zm.).

ROZDZIA£ II
Ustalenia dotyczπce przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu
ß5
1. Teren oznaczony na Rysunku zmiany planu symbolem 1MN
przeznacza siÍ pod zabudowÍ jednorodzinnπ.
2. Przez zabudowÍ jednorodzinnπ rozumie siÍ zespÛ≥ budynkÛw
jednorodzinnych wolnostojπcych (minimum piÍÊ), zlokalizowanych na wydzielonych dzia≥kach budowlanych.
3. ZabudowÍ zharmonizowaÊ z otaczajπcym krajobrazem. Naleøy dπøyÊ do maksymalnego wprowadzenia zieleni o funkcji
krajobrazowej na wszystkich dzia≥kach budowlanych.

