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UCHWA£A Nr XXVI/283/2002 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek o nr geodezyjnych 241/1, 241/2,
241/3 zabudowy jednorodzinnej w Grotnikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 i Dz.U. z 2002 roku
Nr 23 poz. 220) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085 Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr
XVII/159/2000 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 28.12.2000 r.
w sprawie przyst¹pienia do wprowadzenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice, Rada Gminy W³oszakowice uchwala:
§1
Zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy
W³oszakowice Nr IV/23/94 z dnia 12-12-1994 r. (Dziennik
Urzêdowy Województwa Leszczyñskiego Nr 16, poz. 102
z dnia 15 grudnia 1994 rok) w miejscowoci Grotniki dla
dzia³ek nr geod. 241/1, 241/2, 241/3.
Plan obejmuje obszar dzia³ek wymienionych jw. o powierzchni ca³kowitej 0,8046 ha gleb. VI kl pochodzenia mineralnego
z przeznaczeniem na cele nierolnicze.
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Celem planu jest wykszta³cenie na tym obszarze funkcji
mieszkaniowej jako wiod¹cej oraz zapewnienie niezbêdnych
powi¹zañ komunikacyjnych.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
2. Tereny tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem kZ, kD, kP.
3. Zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹.
4. Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi.
5. Zasady kszta³towania sfery przestrzenno-wizualnej.
§4
Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

a) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych sposobach zagospodarowania,
c) linie zabudowy.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5
Dla terenów budownictwa mieszkaniowego MN ustala siê:
1. Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:
a) domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych
lub bliniaczych, mieszcz¹cych siê w gabarytach zabudowy okrelonych w §5 pkt i-k oraz budynków pomocniczych,
b) urz¹dzeñ towarzysz¹cych: dojæ, dojazdów, obiektów
ma³ej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeñ.
2. Ustalenia zawarte w pkt 1 musz¹ byæ realizowane
w nawi¹zaniu do okrelonego planem uk³adu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury w³asnoci gruntów
z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad gospodarowania przestrzeni¹:
a) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki powsta³ej w wyniku
wtórnego podzia³u istniej¹cej nieruchomoci ustala siê
na 800 m2,
b) na jednej dzia³ce mo¿liwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego,
c) zabudowa musi byæ sytuowana w nastêpuj¹cy sposób:
- domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
- budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,
d) budynki pomocnicze mog¹ pe³niæ funkcje: gara¿y, pawilonów ogrodowych, altan,
e) zakazuje siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów generuj¹cych ruch samochodowy dostawczo - odbiorczy,
zanieczyszczenie powietrza, ha³as, itp. uci¹¿liwoci dla
mieszkañców s¹siednich dzia³ek,
f) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia³ki (suma
powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 25 %, jednak nie wiêcej ni¿ 200
m2,
g) udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki - min. 50%,
h) maksymaln¹ powierzchniê budynku pomocniczego
ustala siê na 50,0 m2,
i) ustala siê nieprzekraczaln¹ maksymaln¹ wysokoæ od
poziomu terenu
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-

dla budynku mieszkalnego 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe,
- dla budynku pomocniczego - 1 kondygnacja + dach
stromy,
j) poziom posadowienia budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿ 0,5 m nad powierzchniê terenu,
k) budynki mieszkalne musz¹ mieæ dach stromy, równie¿
te o 1 kondygnacji naziemnej, preferowane nachylenie
po³aci dachowych od 40°-50°,
l) preferowana kolorystyka budynków - kolory pastelowe
z gamy kolorów be¿owo - kremowych, dachy czerwone,
³) parkowanie - min. 2 stanowiska - nale¿y zapewniæ
w granicach w³asnej dzia³ki,
m) wjazdy na dzia³ki naro¿ne nale¿y lokalizowaæ w maksymalnej odleg³oci od skrzy¿owania ulic,
n) ogrodzenia dzia³ek ustala siê na granicy dzia³ek, do
wysokoci maksimum 1,5 m a¿urowe co najmniej na
70% swojej d³ugoci, koniecznie wzbogacone zieleni¹.
§6
Dla terenów komunikacji ustala siê:
1. W zale¿noci od miejsca po³o¿enia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu ustala siê budowê:
kZ - ulica zbiorcza - teren przeznaczony na poszerzenie
istniej¹cej drogi w celu uregulowania kwestii w³asnociowych,
kD - ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m - teren przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej drogi w celu realizacji ulicy o prawid³owych parametrach,
kP - ci¹g pieszo -jezdny, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m.
2. Ustala siê koniecznoæ zabezpieczenia miejsc parkowania
na wydzielonych dzia³kach.
3. Tereny ulicy dojazdowej stanowi¹ przestrzeñ do realizacji
urz¹dzeñ podziemnych.
§7
W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala siê:
1. Obowi¹zek wyposa¿enia ca³ego terenu w infrastrukturê
techniczn¹: wodoci¹g, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹,
energiê elektryczn¹, telekomunikacjê na warunkach gwarantuj¹cych w³aciwy standard poziomu ¿ycia mieszkañców oraz zgodny z wymogami ochrony rodowiska.
2. Wodoci¹g - zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez lokaln¹
sieæ wodoci¹gow¹ z wodoci¹gu wiejskiego wsi Grotniki.
3. Dla odprowadzenia cieków sanitarnych konieczna jest
realizacja lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej, odprowadzaj¹cej cieki do oczyszczalni cieków we
wsi Grotniki.
4. Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód deszczowych w granicach w³asnych dzia³ki, bez naruszania interesu osób trzecich.
5. Energetyka - zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
poza terenem objêtym planem trafostacji, na podstawie
warunków technicznych przy³¹cza, które wyda E.P.S.A. na
etapie opracowania planu zagospodarowania poszczególnych dzia³ek.
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6. Ustala siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych
paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych,
niekonwencjonalnych róde³ energii.
7. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach (typu
PA, SM i innych) na ka¿dej posesji, zaleca siê prowadzenie
wstêpnej selekcji - z podzia³em na: odpady szklane (kolorowe - bia³e), makulaturê, pety, z³om. Odprowadzanie
odpadów zgodnie z obowi¹zuj¹cym systemem gospodarki odpadowej gminy.
§8
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi
w tym ochrony akustycznej:
1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji obiektów (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca
1998 r. - Dz.U. Nr 93, poz. 589) szczególnie szkodliwych lub
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska i zdrowia ludzi oraz
innych, odpowiadaj¹cych im zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿enia wniosku o ustalenie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania klimatu akustycznego - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie normami:
- wyznacza siê dopuszczalny równowa¿ny poziom dwiêku w rodowisku zewnêtrznym:
a) dla ha³asu komunikacyjnego samochodowego w czasie ca³ej pory dziennej i nocnej, odpowiednio:
L*AT(D/N) = 55/45 dB - dla terenu objêtego planem
- w zabudowie jednorodzinnej niskiej
b) dla pozosta³ych obiektów i grup róde³ ha³asu w czasie 8-miu godzin pory dziennej i jednej godziny w nocy:
L*AT(D/N) = 50/40 dB - na granicy dzia³ek i terenów
z funkcj¹ mieszkaniow¹.
§9
Ustala siê obowi¹zek uzgadniania wszelkiej dzia³alnoci inwestycyjnej na etapie lokalizacji i projektowania z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków ze wzglêdu na po³o¿enie obszaru
objêtego niniejszym planem w strefie W ochrony archeologicznej. Ewentualne nadzory archeologiczne i ratownicze
badania wykopaliskowe odbywaæ siê bêd¹ na koszt inwestora.
§10
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu
w zakresie kszta³towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1. Na wszystkich dzia³kach, niezale¿nie od planowanego
przeznaczenia ustala siê:
a) obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do
pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia, z preferencj¹ lokalnych
form zabudowy,
b) sposób zagospodarowania nieruchomoci nie mo¿e
ograniczaæ i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem dysponowania s¹siednimi posesjami.
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2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ cile zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcj¹ terenu.
3. Zakazuje siê realizowania zabudowy substandardowej.
4. Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej wprowadzanie tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczalne jest pod
warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem,
niekolizyjnoci z uk³adem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkoci¹ i kolorystyk¹ do miejsca, gdzie maj¹ byæ
zlokalizowane.

§12
Na obszarze okrelonym w §1, trac¹ moc ustalenia planu
ogólnego zagospodarowania, przestrzennego gminy W³oszakowice, uchwalonego uchwa³¹ Nr IV/23/94 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 12 grudnia 1994 r., og³oszon¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Leszczyñskiego Nr 16 z dnia 15
grudnia 1994 roku poz. 102.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe

§14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§11
Ustala siê 20% stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 3, s³u¿¹c¹
naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci, okrelon¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia
terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.

§13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy W³oszakowice.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice
() Andrzej Patelka
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