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3181
UCHWA£A Nr XXII/227/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice na obszarze wsi Grotniki ñ letnisko
Boszkowo
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 1ipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 r. z pÛü. 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. z pÛü. 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 wsiach W≥oszakowice, Jezierzyce Koúcielne,
Zbarzewo, Sπdzia, Grotniki i Dominice 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
po≥oøone w Grotnikach (letnisko Boszkowo) zwanπ dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jego integralnπ czÍúciπ, w skali 1:1000, na ktÛry sk≥adajπ
siÍ: cz. dzia≥ki nr geod. 132/49 i dz. nr geod. 132/34 i od
132/44 do 132/48 oraz od 133/1 do 133/43; od 134/2 do
134/8; od 135 do 135/4 i 136/14 we wsi Grotniki ( letnisko
Boszkowo) przy ul. Starkowskiej.
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 ñ letnisko
Boszkowo (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 RP ñ teren upraw polowych, na tereny oznaczone symbolami 3.60 ZR; 3.61 ZR; 3.62 ZR tj. tereny zabudowy
rekreacyjno-letniskowej z moøliwoúciπ podzia≥u na dzia≥ki letniskowe i drogi dojazdowe
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) granice opracowania.
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,
b) w zakresie gospodarki úciekowej:
odprowadzanie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
z zapewnieniem ich oprÛøniania i usuwania wg zasad
i ustaleÒ miejscowo obowiπzujπcych,
Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiπzek
przy≥πczenia dzia≥ek do tej sieci,
c) w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o:
w przypadku ca≥orocznego uøytkowania obiektÛw ustala
siÍ indywidualne ogrzewanie z zaleceniem stosowania
ekologicznych ürÛde≥ ciep≥a (gaz, energia elektryczna,
olej opa≥owy itp.),
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d) W zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi:
segregacja, gromadzenie do specjalistycznych kontenerÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki, 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,
f) w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ:
zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ na warunkach podanych przez dostawcÍ EnergetykÍ PoznaÒskπ S.A. ñ Zak≥ad w Lesznie.
g) w zakresie zaopatrzenia w gaz
Gmina W≥oszakowice nie jest zgazyfikowana.
3. Urzπdzenia o jakich mowa w ust. 3 naleøy zlokalizowaÊ
i realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi,
obowiπzujπcymi w danym zakresie.
4. Wszystkie urzπdzenia infrastruktury technicznej w≥aúciciele
dzia≥ek wykonujπ w w≥asnym zakresie.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
ß6
Dla terenu zabudowy rekreacyjno-letniskowej oznaczonego symbolem 3.60 ZR ustala siÍ nastÍpujπce zasady kszta≥towania
zabudowy:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenÛw dotπd nie podzielonych.
Zalecana wielkoúÊ dzia≥ek letniskowych na terenach istniejπcych do 1000 m2 na nowych do 2000 m2,
a) na kaødej dzia≥ce moøe byÊ realizowany jeden budynek
letniskowy o wysokoúci nie przekraczajπcej 2-kondygnacje, w tym poddasze uøytkowe,
b) kubatura obiektu letniskowego moøe byÊ powiÍkszona
o zadaszone miejsce postoju samochodu oraz zadaszony
taras, ci dachy skoúne o minimalnym nachyleniu po≥aci
25∞,
2) na terenie o jakim mowa w ust. l wprowadza siÍ zakaz
lokalizowania innych obiektÛw kubaturowych,
3) linia zabudowy w przysz≥ym podziale dla domkÛw letniskowych przy drogach wewnÍtrznych ustala siÍ w odleg≥oúci
5,0 m od linii rozgraniczajπcej dzia≥kÍ z projektowanπ drogπ
dojazdowπ. Dla dzia≥ek po≥oøonych przy drodze powiatowej
W≥oszakowice ñ PrzemÍt obiekty lokalizowaÊ w odleg≥oúci
od krawÍdzi jezdni co najmniej 20,0 m (poza terenem
zabudowy),
4) dopuszcza siÍ ca≥oroczne uøytkowanie obiektÛw letniskowych,
5) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z drogi powiatowej nr 21.115
oraz drÛg wewnÍtrznych,
6) lokalizacja obiektÛw letniskowych na poszczegÛlnych dzia≥kach wg przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,
7) zapewniÊ zaopatrzenie wodne dla celÛw gaúniczych oraz
drogi poøarowe dla swobodnego dojazdu jednostek straøy
poøarnej,
8) prowadzenie prac ziemnych budowlanych na obszarze objÍtym planem, wymaga uzgodnieÒ w TP S.A Obszar Telekomunikacji w Lesznie,
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9) obszar 3.60 ZR objÍty jest strefπ ìWî ochrony archeologicznej. Na terenie zlokalizowane sπ 3 stanowiska archeologiczne nr 62-22/2; 62-22/61 i 62-22/3. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ inwestowania jedynie w przypadku przeprowadzenia
ratowniczych badaÒ wykopaliskowych na zagroøonych stanowiskach. Koszt prac ponosi inwestor.
10)nad czÍúciπ terenu przebiega linia energetyczna .Realizacja
zabudowy w jej zasiÍgu wymaga uzgodnieÒ w≥aúciwego
rejonu energetycznego,
11)w obrÍbie terenu 3.60 ZR wyznacza siÍ:
a) obszar oznaczony podsymbolem ZR/UT/US, jako teren
zabudowy rekreacyjno-letniskowej oraz teren prowadzenia ca≥orocznej dzia≥alnoúci us≥ug turustyczno-sportowych z zapleczem gastronomicznym. MoøliwoúÊ wtÛrnego podzia≥u na dzia≥ki letniskowe,
b) obszar oznaczony podsymbolem ZP, ktÛry przeznacza siÍ
pod zieleÒ urzπdzonπ,
c) obszar oznaczony podsymbolem ZP/IN, ktÛry przeznacza
siÍ pod zieleÒ urzπdzonπ na obszarze zainwestowania (
staw rybny, zieleÒ niska parkowa itp.) z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej od strony drogi,
12)istniejπcy w obrÍbie obszaru ZP/IN teren leúny o pow.
(0.0800ha) pozostawiÊ bez prawa zabudowy ñ w wyjπtkowej sytuacji wycinkÍ drzewostanu naleøy ograniczyÊ do
niezbÍdnego minimum,
13)na ca≥ym terenie stosowaÊ nowe nasadzenia ca≥orocznπ
zieleniπ niskπ i wysokπ.
Dla terenÛw zabudowy rekreacyjno-letniskowej oznaczonych
symbolami 3.61ZR i 3.62ZR ustala siÍ nastÍpujπce zasady
kszta≥towania zabudowy:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenÛw dotπd nie podzielonych.
Zalecana wielkoúÊ dzia≥ek letniskowych na terenach istniejπcych do 1000 m2 na nowych do 2000 m2,
a) na kaødej dzia≥ce moøe byÊ realizowany jeden budynek
letniskowy o wysokoúci nie przekraczajπcej 2-kondygnacje, w tym poddasze uøytkowe,
b) kubatura obiektu letniskowego moøe byÊ powiÍkszona
o zadaszone miejsce postoju samochodu oraz zadaszony
taras,
c) dachy skoúne o minimalnym nachyleniu po≥aci 25∞,
2) na terenie o jakim mowa w ust. 1 wprowadza siÍ zakaz
lokalizowania innych obiektÛw kubaturowych,
3) linia zabudowy w przysz≥ym podziale dla domkÛw letniskowych przy drogach wewnÍtrznych ustala siÍ w odleg≥oúci
5,0 m od linii rozgraniczajπcej dzia≥kÍ z projektowanπ drogπ
dojazdowπ. Dla dzia≥ek po≥oøonych przy drodze powiatowej
W≥oszakowice ñ PrzemÍt obiekty lokalizowaÊ w odleg≥oúci
od krawÍdzi jezdni co najmniej 20,0 m (poza terenem
zabudowy),
4) dopuszcza siÍ ca≥oroczne uøytkowanie obiektÛw letniskowych,
5) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z drogi powiatowej nr 21.115
oraz drÛg wewnÍtrznych,
6) lokalizacja obiektÛw letniskowych na poszczegÛlnych dzia≥kach wg przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,
7) zapewniÊ zaopatrzenie wodne dla celÛw gaúniczych oraz
drogi poøarowe dla swobodnego dojazdu jednostek straøy
poøarnej,
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8) prowadzenie prac ziemnych budowlanych na obszarze objÍtym planem, wymaga uzgodnieÒ w TP S.A Obszar Telekomunikacji w Lesznie,
9) obszary 3.61 ZR i 3.62ZR objÍte sπ strefπ ìWî ochrony
archeologicznej. Na terenach zlokalizowane sπ 3 stanowiska
archeologiczne nr 62-21/68; 62-22/69 i 62-22 m. Dopuszcza siÍ moøliwoúÊ inwestowania jedynie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badaÒ wykopaliskowych na zagroøonych stanowiskach. Koszt prac ponosi inwestor.
10)na ca≥ym terenie stosowaÊ nowe nasadzenia ca≥orocznπ
zieleniπ niskπ i wysokπ,

ß9
Do planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodniczeî.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe

ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszakowice.

ß7
Tracπ moc 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, na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tj. na obszarze wsi
Grotniki ñ letnisko Boszkowo przy ul. Starkowskiej.

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
Niniejszym planem zmienia siÍ przeznaczenie gruntÛw rolnych
na cele okreúlone w uchwale.

ß13
Uchwa≥π wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Andrzej Patelka

ß8
Ustalenia niniejszego planu sπ przepisem gminnym i stanowiπ
podstawÍ do ustalenia warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu objÍtego planem.

3182
UCHWA£A Nr XXI/230/2001 RADY GMINY W£OSZKOWICE
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie obniøenia úredniej ceny skupu øyta dla celÛw podatku rolnego
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1990 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art.6 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy we W≥oszakowicach uchwala co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.

ß1
Obniøa siÍ na terenie gminy W≥oszakowice úredniπ cenÍ skupu
øyta za 1 q og≥oszonπ w komunikacie Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu
Statystycznego z dnia 18 paüdziernika 2001 r. (Monitor Polski
Nr 35 poz. 573) przyjmowanπ jako podstawÍ do naliczenia
podatku rolnego na 2002 rok
z kwoty 37,19 do kwoty 32,00 z≥.

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie w terminie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do wymiaru w 2002 roku.

ß3
Traci moc uchwa≥a nr XVII/169/2000 z dnia 28 grudnia 2000
roku.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Andrzej Patelka

