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UCHWA£A Nr XIX/204/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, obejmujπcej dzia≥ki nr ewid. 116/1;
116/2; 116/3 we wsi Grotniki.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o†zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 r. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z†dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ze zm.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr†VI/
71/99 Rady Gminy W≥oszakowice z dnia 30.06.1999 r. w†sprawie przystπpienia do wprowadzenia zmiany do planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice we
W≥oszakowicach, Jezieøycach Koúcielnych, Zbarzewie, Sπdzi,
Grotnikach, Dominicach uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, zatwierdzonego przez RadÍ Gminy W≥oszakowice w dniu 12†grudnia 1994 r. uchwa≥π Nr IV/23/94 (og≥osz. w Dz. Urz. Woj.
Leszcz. Nr 16, poz. 102 z 1994 r.), obejmujπcπ dzia≥ki nr ewid.
116/1, 116/2, 116/3 we wsi Grotniki (letnisko ìBoszkowoî) ñ
zwanπ dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jego integralnπ czÍúciπ, w skali 1:1000, a mianowicie
dzia≥ki nr ewid. 116/1, 11612, 116/3 we wsi Grotniki ñ
Letnisko ìBoszkowoî ul. Jasna.
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) zmianie planu ñ naleøy przez to rozumieÊ zmianÍ w planie
ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice dla terenu po≥oøonego we wsi Grotniki (po≥oøenie
okreúla rysunek zmiany),
2) rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek
w†skali 1:1000, z oznaczonπ graficznie zmianπ, stanowiπcy
integralnπ czÍúÊ planu.
3) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar ograniczony na
rysunku zmiany liniami rozgraniczajπcymi ten obszar od
innych obszarÛw o rÛønej funkcji.
4) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
5) nakazywaniu, zakazywaniu lub obowiπzywaniu ñ naleøy przez
to rozumieÊ, øe wprowadza siÍ nakaz, zakaz, lub obowiπzek
na obszarze objÍtym zmianπ planu.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛlne
ß3
Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenu oznaczonego
dotπd symbolem RZ ñ teren ≥πk i pastwisk, na teren oznaczony

symbolem 3.57 ZR ñ teren zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej.
ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ:
a) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu funkcjonalnym,
b) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
ß5
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ wg zasad ustalonych
w†stosunku do terenÛw wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi o jakich mowa w ß4 ust. 2 pkt a i b, z uwzglÍdnieniem
ustaleÒ dotyczπcych infrastruktury technicznej, o jakich mowa
w ust. 3.
2. W celu zapewnienia warunkÛw do ochrony úrodowiska
naturalnego, zaleca siÍ przyjÍcie zasady wyprzedzania wszelkich zamierzeÒ inwestycyjnych, realizacjÍ niezbÍdnych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce ogÛlne zasady wyposaøenia terenu
objÍtego planem w urzπdzenia infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodÍ:
budowa w≥asnych ujÍÊ na poszczegÛlnych dzia≥kach lub
wspÛlne dla dwÛch dzia≥ek do czasu wybudowania sieci
wodociπgowej na terenie letnisko ìBoszkowoî,
b) w zakresie gospodarki úciekowej:
odprowadzanie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
na dzia≥kach pojedynczych lub wspÛlnych z zapewnieniem ich oprÛøniania i usuwania wg zasad i ustaleÒ
miejscowo obowiπzujπcych,
Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
letniska ìBoszkowoî obowiπzek przy≥πczenia dzia≥ek do
tej sieci,
Budowa ujÍÊ wody i urzπdzeÒ do odprowadzania úciekÛw wg przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych,
c) w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o:
indywidualne ogrzewanie obiektÛw z zaleceniem stosowania ekologicznych ürÛde≥ ciep≥a (gaz, energia elektryczna, olej opa≥owy),
d) w zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi:
gromadzenie, segregacja, po czym usuwanie i wywÛz na
zasadach lokalnie obowiπzujπcych,
e) w zakresie telekomunikacji:
moøliwoúÊ pod≥πczenia do istniejπcej sieci na zasadach
podanych przez Zak≥ad Telekomunikacji w Lesznie,
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f) w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ:
korzystanie z istniejπcej sieci i ew. jej rozbudowa na
warunkach podanych przez EnergetykÍ PoznaÒskπ S.A. ñ
Zak≥ad w Lesznie.
g) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Gmina W≥oszakowice nie jest zgazyfikowana.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
ß6
Dla terenÛw oznaczonych symbolem 3.57 ZR ustala siÍ:
1) jako przeznaczenie podstawowe ñ zabudowa rekreacyjna,
letniskowa,
2) obiekty rekreacyjne, letniskowe parterowe z poddaszem
uøytkowym, dachy kryte dachÛwkπ lub materia≥em dachÛwkopodobnym, niepodpiwniczone. Dopuszcza siÍ budowÍ
garaøu wkomponowanego w bry≥Í obiektu,
3) linia zabudowy nieprzekraczalna w linii istniejπcej zabudowy
tj. 10,0 m od linii rozgraniczajπcej dzia≥kÍ z ulicπ,
4) teren objÍty planem obejmuje 3 dzia≥ki ñ moøliwoúÊ ewentualnego wtÛrnego podzia≥u,
5) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z ul. Jasnej tj. drogi wewnÍtrznej,
6) lokalizacja obiektÛw letniskowych na poszczegÛlnych dzia≥kach wg przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych, dopuszcza siÍ
zabudowÍ bliüniaczπ,
7) zapewniÊ zaopatrzenie wodne dla celÛw gaúniczych oraz
drogi poøarowe dla swobodnego dojazdu jednostek straøy
poøarnej,
8) teren nie zdrenowany,
9) teren objÍty strefπ ìWî ochrony archeologicznej. Dzia≥alnoúÊ
inwestycyjna w strefie ìWî na etapie projektowania wymaga
uzgodnienia z WKZ, ktÛry okreúli warunki dopuszczajπce do
inwestycji; nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor,
10)stosowaÊ nasadzenia zieleniπ niskπ i wysokπ,
11)wzd≥uø ul. Jasnej i £πkowej przebiega podziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne, prowadzenie prac budowlanych wymaga dokonania szczegÛ≥owych uzgodnieÒ w TP S.A Obszar
Telekomunikacji Leszno.
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ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß7
Uchyla siÍ ustalenia uchwa≥y Rady Gminy W≥oszakowice z dnia
12 grudnia 1994 r. Nr IV/23/94, w sprawie zatwierdzenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, w czÍúci obejmujπcej dzia≥ki nr ewid 116/1, 116/2, 116/3,
we wsi Grotniki (letnisko ìBoszkowoî) przy ul. Jasnej.
ß8
Ustalenia niniejszego planu sπ przepisem gminnym i stanowiπ
podstawÍ do ustalenia warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu objÍtego planem.
ß9
Do planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodniczeî.
ß10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siÍ stawkÍ procentowπ op≥aty od
wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 20%.
ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszakowice.
ß12
Uchwa≥π wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy W≥oszakowice
(ñ) Andrzej Patelka
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