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3) Wskazana budowa nawierzchni umoøliwiajπcych infiltracjÍ
wÛd opadowych.
4) Ustala siÍ zasady ochrony akustycznej wg obowiπzujπcych
norm.
ß10
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1) Na wszystkich terenach, niezaleønie od planowanego przeznaczenia ustala siÍ:
a) obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury, istniejπcego i planowanego otoczenia,
b) sposÛb zagospodarowania nieruchomoúci nie moøe ograniczaÊ i uniemoøliwiaÊ zgodnego z prawem dysponowania sπsiednimi posesjami.
2) Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych
i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane lub
kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu.
3) zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej, a istniejπca o tym charakterze winna byÊ likwidowana lub modernizowana.
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ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß11
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3, s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty jednorazowej z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci, okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia terenu,
w zwiπzku z uchwaleniem planu. Dla pozosta≥ych terenÛw
uchwalenie planu nie wywo≥uje zmian wartoúci nieruchomoúci.
ß12
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy SwarzÍdz przyjÍty
Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej SwarzÍdz z dnia
21.02.1994 r., og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
PoznaÒskiego nr 4 poz. 42 z 1994 r.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w
SwarzÍdzu.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXI/226/01 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy PrzemÍt obejmujπcπ dzia≥ki o nr ewid. 48/12, 48/
13, 48/14 w obrÍbie wsi Boszkowo gminy W≥oszakowice
W zwiπzku z ß12 ust 1 pkt 2 Rozporzπdzenia Rady MinistrÛw
z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia granic niektÛrych gmin (Dz.U. Nr 110 poz. 1266) oraz na podstawie art. 26
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o planowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pÛüniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13
poz. 74 z 1996 roku z pÛüniejszymi zmianami) oraz w zwiπzku
z Uchwa≥π Nr XII/133/2000 Rady Gminy W≥oszakowice z dnia
26.04.2000 r. w sprawie przystπpienia do sporzπdzenie zmiany
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy PrzemÍt we wsi Boszkowo gminy W≥oszakowice, uchwala siÍ:
ZmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
PrzemÍt zatwierdzonego przez RadÍ Gminy PrzemÍt w dniu 8 marca
1994 roku uchwa≥π Nr XXXIV/183/1994 r. opublikowanπ w

Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa LeszczyÒskiego Nr 3 poz. 22
z dnia 10 maja 1994 roku, obejmujπcπ dzia≥ki nr ewid. 48/12,
48/13, 48/14 we wsi Boszkowo gminy W≥oszakowice zwanπ
dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Plan obejmuje tereny uøytkÛw rolnych po≥oøonych w miejscowoúci Boszkowo w obrÍbie dzia≥ek oznaczonych w ewidencji
gruntÛw numerami geodezyjnymi 48/12, 48/13, 48/14,
ktÛre przeznacza siÍ pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ.
2. Dla terenÛw o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ podstawowe
i dopuszczalne przeznaczenie terenu.
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3. Do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego obowiπzuje
dotychczasowe uøytkowanie terenu.
ß2
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu stanowiπcy
za≥πcznik Nr 1 do uchwa≥y.
2. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ oznaczone na rysunku
planu linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu
lub zasadach zagospodarowania terenu.
ß3
IlekroÊ w dalszych ustaleniach uchwa≥y jest mowa o:
1. przepisach szczegÛlnych lub odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajπce z prawnych decyzji administracyjnych.
2. rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do
niniejszej uchwa≥y.
3. przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi, a w przypadku podzia≥u terenu na poszczegÛlnych dzia≥kach.
4. przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie inne niø podstawowe, ktÛre je uzupe≥nia i
wzbogaca.
5. nieprzekraczalnej linii zabudowy ñ naleøy przez to rozumieÊ
koniecznoúÊ usytuowania budynku na tej linii lub w odleg≥oúci
wiÍkszej niø wyznaczona przez tÍ liniÍ (mierzπc od granicy
terenu w stosunku do ktÛrej podana jest odleg≥oúÊ nieprzekraczalnej linii zabudowy.
6. uciπøliwoúÊ do úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany mogπce wp≥ywaÊ negatywnie na
úrodowisko, a takøe utrudniajπce øycie albo dokuczliwe dla
otaczajπcego úrodowiska i ludzi, zw≥aszcza ha≥as, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz zanieczyszczenia odpadami.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe
ß4
Dla terenÛw oznaczonych na rysunku planu symbolem 01 MN
ustala siÍ:
1. Przeznaczenie terenu.
a) podstawowe ñ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojπca.
b) dopuszczalne ñ jako towarzyszπce funkcji podstawowej
dopuszcza siÍ us≥ugi o charakterze nieuciπøliwym. Realizowane w obrÍbie obiektu mieszkalnego (mieszkalnous≥ugowego).
2. Zasady kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
a) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych ñ 3 kondygnacje (≥πcznie z uøytkowym poddaszem),
b) maksymalna wysokoúÊ budynkÛw gospodarczych ñ 1 kondygnacja plus poddasze uøytkowe,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni
dzia≥ki,
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d) obowiπzujπ preferencje dla realizacji dachÛw symetrycznych, stromy o nachyleniu po≥aci 22∞-45∞,
e) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego nie
moøe byÊ wyøszy niø 1,0 m nad poziom terenu wokÛ≥
budynku,
f) obowiπzuje dostosowanie bry≥y i elewacji budynkÛw do
tradycji architektury lokalnej,
g) wyznacza siÍ obowiπzujπcπ liniÍ zabudowy w nawiπzaniu
do linii zabudowy obiektÛw sπsiednich.
3. Dla dopuszczalnych jako funkcja dodatkowa na tym terenie
us≥ug ustala siÍ nastÍpujπce zasady przeznaczenia i zagospodarowania terenu:
a) obowiπzuje zakaz lokalizacji inwestycji mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska,
b) obowiπzuje zakaz lokalizacji zwiπzanych ze zwiÍkszona
emisja ha≥asu, py≥Ûw lub gazÛw, wytwarzaniem odpadÛw niebezpiecznych lub wytwarzaniem úciekÛw wymagajπcych specjalnych technologii oczyszczania,
c) uciπøliwoúÊ inwestycji nie moøe wykraczaÊ poza teren,
do ktÛrego inwestor posiada tytu≥ prawny.
4. Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodÍ w≥asne ujÍcie docelowo z sieci
wodociπgowej,
b) odprowadzenie úciekÛw do sieci kanalizacji sanitarnej, do
czasu realizacji systemu oczyszczania úciekÛw dopuszcza
siÍ gromadzenie úciekÛw w szczelnych zbiornikach bezodp≥ywowych,
c) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z sieci, zgodnie z otrzymanymi warunkami przy≥πczenia,
d) indywidualne systemy ogrzewania, z preferencjπ proekologicznych ürÛde≥ energii (gaz, olej, energia elektryczna,
niekonwencjonalne, przyjazne dla úrodowiska ürÛd≥a energii),
e) wywÛz odpadÛw zgodnie z przyjÍtymi przez RadÍ Gminy
ustaleniami w tym zakresie,
f) obowiπzuje uzgodnienie, z uwagi na przebieg podziemnego uzbrojenie telekomunikacyjnego, warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu poszczegÛlnych dzia≥ek
z TP S.A. obszar Telekomunikacji w Lesznie,
g) zaopatrzenie w inne elementy uzbrojenia technicznego
zgodnie z przepisami odrÍbnymi i szczegÛlnymi.
5. Na terenach objÍtych planem obowiπzujπ ograniczenia jak w
obszarach objÍtych strefπ ìWî ochrony archeologicznej,
obowiπzuje na kaødym etapie realizacji inwestycji, uzgodnienie
z WojewÛdzkπ S≥uøbπ Ochrony ZabytkÛw w Lesznie warunkÛw i zasad prowadzenia prac, w zakresie obowiπzujπcych
przepisÛw szczegÛlnych dotyczπcych ochrony konserwatorskiej w strefach archeologicznych. w tym nadzoru archeologicznego i ewentualnych prac ratowniczych.

ROZDZIA£ III
Ustalenia koÒcowe
ß5
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Rady Gminy PrzemÍt z dnia 8 marca
1994 roku Nr XXXIV/183/94, w sprawie zatwierdzenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy PrzemÍt na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tj. dla terenu dzia≥ek nr ewid.
48/12, 48/13, 48/14 w miejscowoúci Boszkowo.
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ß6
Ustala siÍ zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ procentowπ
op≥aty od wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 20%.
ß7
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sπ przepisem gminnym i stanowiπ podstawÍ do ustalania warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu objÍtego planem.

Poz. 166, 167

ß8
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
W≥oszakowice.
ß9
Uchwa≥a 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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UCHWA£A Nr LXII/559/01 RADY GMINY TARNOWO PODG”RNE
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÛw aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13
poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo PodgÛrne
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej w Wysogotowie, zwany
dalej planem.
2. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000
stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej Uchwa≥y.

I. PRZEPISY OG”LNE
ß2
1. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko≥o 27 ha po≥oøony
wzd≥uø drogi wojewÛdzkiej nr 307 PoznaÒ-Buk (ulica Bukowska),
po jej obydwu stronach na odcinku pomiÍdzy drogπ powiatowπ
nr 32218 (ulica Batorowska) i drogπ gminnπ (bÍdπcπ przed≥uøeniem drogi powiatowej po po≥udniowej stronie drogi wojewÛdzkiej) oraz granicπ gmin Tarnowo PodgÛrne i Dopiewo.
Granice zatwierdzenia planu okreúla rysunek planu.
2. Niniejsza Uchwa≥a zawiera ustalenia planu zwane dalej
przepisami.
ß3
Jeøeli w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ Uchwa≥Í Rady
Gminy Tarnowo PodgÛrne, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,

2. Przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3. Rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek niniejszego
planu w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 uchwa≥y,
4. Przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie pod dzia≥alnoúÊ gospodarczπ ñ obowiπzujπce
na ca≥ym obszarze oznaczonym symbolem AG,
5. Przeznaczeniu uzupe≥niajπcym ñ naleøy przez to rozumieÊ
przeznaczenie towarzyszπce przeznaczeniu podstawowemu,
6. Dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ opracowania projektowe istniejπce lub przysz≥e, ktÛrych rozwiπzania bÍdπ stanowi≥y uúciúlenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objÍtej niniejszπ uchwa≥π
i nie kolidujπce z niπ.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ
1) zasady zagospodarowania przestrzennego terenÛw dzia≥alnoúci gospodarczej wraz z zieleniπ ochronnπ. Zasady
te wyszczegÛlniono w przepisach szczegÛ≥owych,
2) zmiana przeznaczenia obszarÛw rolnych pod dzia≥alnoúÊ
gospodarczπ,
3) zasady realizacji prawid≥owych powiπzaÒ komunikacyjnych,
4) zasady podzia≥u terenu,
5) zasady uzbrojenia terenu.
2. ZieleÒ ochronna ñ o przeznaczeniu uzupe≥niajπcym ñ wyznaczona jest w zakresie okreúlonym w ustaleniach szczegÛ≥owych, z rozwiniÍciem zasad jej zagospodarowania przestrzennego.

