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UCHWA£A NR XXIV/269/2002 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice, obejmuj¹cej dzia³kê nr ewid. 171/
18 we wsi W³oszakowice w rejonie ul. Kurpiñskiego

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XVI/153/2000 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 2 pa�dzier-
nika 2000 roku w sprawie przyst¹pienia do wprowadzenia
zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzenne-
go gminy W³oszakowice we W³oszakowicach uchwala siê
zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy W³oszakowice, zatwierdzonego przez Radê Gminy W³o-
szakowice w dniu 12 grudnia 1994 roku uchwa³¹ Nr IV/23/94
(Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 16, poz. 102 z 1994 r.) obejmuj¹c¹
dzia³kê nr ewid. 171/18 we wsi W³oszakowice, zwan¹ dalej
planem.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1
Plan obejmuje obszar, którego granice okre�la rysunek �
planu, bêd¹cy jego integraln¹ czê�ci¹ w skali 1:5000,
a mianowicie dzia³kê nr ewid. 171/18 we wsi W³oszakowice
przy ul. Kurpiñskiego (droga do Bukowca Górnego).

§2
Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) Zmianie planu � nale¿y przez to rozumieæ zmianê w planie

ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy W³o-
szakowice dla terenu po³o¿onego we wsi W³oszakowice
(po³o¿enie okre�la rysunek zmiany).

2) Rysunku zmiany planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek
w skali 1:5000 z oznaczon¹ graficznie zmian, stanowi¹c¹
integraln¹ czê�æ planu � za³¹cznik do uchwa³y.

3) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczaj¹cymi ten
obszar od innych obszarów o ró¿nej funkcji.

4) Przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie terenu i obiektów na cele upraw ogrodniczo-
sadowniczych z prawem zabudowy.

5) Przeznaczeniu dopuszczalnym � nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie uzupe³niaj¹ce przeznaczenie podstawowe,
równie¿ obiekty zwi¹zane ze sprzeda¿¹.

6) Przepisach szczególnych � nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi.

7) Nakazywaniu, zakazywaniu lub obowi¹zywaniu � nale¿y
przez to rozumieæ ¿e wprowadza siê nakaz, zakaz lub
obowi¹zek na obszarze objêtym zmian¹ planu.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczególne

§3
Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie dzia³ki nr ewidencyj-
ny 171/18 we wsi W³oszakowice na potrzeby upraw sadow-
niczo � ogrodniczych z prawem zabudowy, któr¹ oznacza siê
symbolem 1.76 RO.

§4
1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:5000,

stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:

a) linie rozgraniczaj¹ce teren o ró¿nym przeznaczeniu
funkcjonalnym,

b) granice obszaru opracowania.

§5
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decy-

zjach administracyjnych nale¿y okre�laæ wg zasad ustalo-
nych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami rozgra-
niczaj¹cymi o jakich mowa w §4 ust. 2 pkt a i b,
z uwzglêdnieniem ustaleñ dotycz¹cych infrastruktury tech-
nicznej, o których mowa w ni¿ej podanym ust. 3.

2. W celu zapewnienia warunków do ochrony �rodowiska
naturalnego, zaleca siê przyjêcie zasady wyprzedzania
wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych, realizacjê niezbêd-
nych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady wyposa¿ania terenu
objêtego planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodê, energiê elektryczn¹

i telefon z istniej¹cych sieci na zasadach i warunkach
podanych przez ich w³a�cicieli.

b) W zakresie gospodarki �ciekowej � do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie nie-
czysto�ci w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych
lokalizowanych na zasadach przepisów szczególnych.
Wywóz nieczysto�ci na warunkach obowi¹zuj¹cych na
terenie gminy. Docelowo obowi¹zkowe w³¹czenie do
sieci kanalizacji sanitarnej,

c) W zakresie ogrzewania (zaopatrzenia w ciep³o) � ustala
siê indywidualne ogrzewanie obiektów z zaleceniem
stosowania ekologicznych �róde³ ciep³a (gaz, energia
elektryczna, olej opa³owy),

d) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi � obowi¹zko-
wa segregacja, gromadzenie w specjalistycznych kon-
tenerach w obrêbie w³asnej dzia³ki, wywóz na wysypi-
sko gminne wg przepisów szczególnych i lokalnych,
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e) Odprowadzenie wód opadowych � do istniej¹cej kana-
lizacji deszczowej lub sposobem powierzchniowym po
odczyszczeniu.

ROZDZIA£ III

Zasady zagospodarowania terenu

§6
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.76 RO
ustala siê:
1. Jako przeznaczenie podstawowe � przeznaczenie terenu

i obiektów na potrzeby upraw sadowniczo � ogrodniczych
z prawem zabudowy: obiektami mieszkalnymi, szklarnio-
wymi, kot³owni itp.

2. Jako zabudowê uzupe³niaj¹c¹ � dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów: gospodarczo � gara¿owych, magazynowych,
socjalno � higienicznych, handlowych (s³u¿¹cych sprzeda-
¿y produktów) itp.

3. Nieprzekraczaln¹ frontow¹ liniê zabudowy utrzymuje siê
w odleg³o�ci 20,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi
powiatowej Nr 21 120 W³oszakowice � Bronikowo (droga
do Bukówca Górnego).

4. Obiekty budowlane jednokondygnacyjne, mieszkalne
z poddaszem u¿ytkowym, architektura obiektów powinna
nawi¹zywaæ do krajobrazu i lokalnych tradycji budowla-
nych: dachy strome, symetryczne, kryte dachówk¹ lub
materia³em dachówkopodobnym.

5. Dostêpno�æ komunikacyjna � z drogi powiatowej
Nr 21 120 relacji W³oszakowice � Bronikowo.

6. Mo¿liwo�æ wtórnego podzia³u nieruchomo�ci z zachowa-
niem przepisów szczególnych.

7. Teren objêty stref¹ �W� ochrony archeologicznej � dzia-
³alno�æ inwestycyjna w strefie �W� na etapie projektowa-
nia wymaga uzgodnienia w WKZ, który okre�li warunki
okre�laj¹ce warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwesty-
cji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopa-
liskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor.

8. Nale¿y zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów ga�ni-
czych oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny do-
jazd jednostek stra¿y po¿arnej, zapewniæ mo¿liwo�æ
i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.

9. Nale¿y przewidzieæ miejsca pod urz¹dzenia elektroenerge-
tyczne w ilo�ci niezbêdnej do pokrycia zapotrzebowania
mocy � na zasadach podanych przez w³a�ciwy zak³ad
energetyczny.

10. Mo¿liwo�æ rozbudowy linii telekomunikacyjnej � obowi¹-
zuje uzgodnienie z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A. na etapie
pozwolenia na budowê i jej rozpoczêcia.

11. Wprowadziæ nasadzenia wokó³ terenu zimozielon¹ ro�lin-
no�ci¹ nisk¹ i wysok¹.

12. teren objêty planem stanowi¹ grunty klasy IV � 0,8900 ha;
V � 1,000ha; VI � 0,400ha; pochodzenia mineralnego.
Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych
i le�nych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.. U. Nr 16 poz. 78
ze zmianami) przeznaczenie w/w gruntów na cele nierol-
nicze nie wymaga stosownej zgody.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§7
Uchyla siê ustalenia uchwa³y Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 12 grudnia 1994 roku Nr IV/23/94 w sprawie zatwier-
dzenia planu ogólnego plany zagospodarowania przestrzen-
nego gminy W³oszakowice, w czê�ci obejmuj¹cej dzia³kê
nr ewid. 171/18 we wsi W³oszakowice przy ul. Kurpiñskiego.

§8
Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym i stano-
wi¹ podstawê do ustalenia warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu objêtego planem.

§9
Do planu do³¹cza siê �Prognozê skutków wp³ywu ustaleñ
planu na �rodowisko przyrodnicze�

§10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ op³aty
od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 20% - grunt
stanowi w³asno�æ gminy..

§11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
W³oszakowice.

§12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice

(�) Andrzej Patelka
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