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dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji w zakresie ochrony
archeologicznej.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§10. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru
objêtego planem, ustala siê w wysoko�ci 20%

§11. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i le�nych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22
lutego 1995 r., poz. 78 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym
planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych: R VI kl.

o powierzchni 0,0632 ha na cele okre�lone w niniejszej
uchwale.

§12. Traci moc Plan ogólny zagospodarowania przestrzen-
nego gminy w stosunku do obszaru objêtego niniejszym
planem.

§13. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
W³oszakowice.

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice

(�) Andrzej Patelka

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 XX/
213/2001 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 30.08.2001 roku
w sprawie przyst¹pienia do wprowadzenia zmiany do planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy W³o-
szakowice Rada Gminy W³oszakowice uchwala: zmianê planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W³osza-
kowice zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy W³oszakowice
Nr IV/23/94 z dnia 12.12.1994 r. (Dziennik Urzêdowy Woje-
wództwa Leszczyñskiego Nr 16, poz. 102 z dnia 15 grudnia
1994 roku obejmuj¹c¹ obszar: w miejscowo�ci Dominice,
dzia³ka nr geod. 56/3, zwan¹ dalej planem.

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego
granice okre�la rysunek planu zatytu³owany: �Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek rekre-
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UCHWA£A Nr XXVIII/292/2002 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej i terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowo�ci Dominice, dzia³ka nr geod. 56/3

acyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i terenu
zabudowy jednorodzinnej opracowany w skali 1: 500�.

§2. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:500 na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

2. Ustalenia rysunku planu obowi¹zuj¹ z wyj¹tkiem ele-
mentów oznaczonych na rysunku planu gwiazdk¹, które sta-
nowi¹ tre�æ informacyjn¹.

§3. 1.Przedmiot ustaleñ planu zgodnie z potrzebami obej-
muje:

a) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,

b) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,

c) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

d) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki.

§4. 1.Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) stworzenie podstaw (warunków w³a�ciwych prawu lokal-
nemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych
i merytorycznych dla umo¿liwienia zainwestowania tere-
nu dotychczas prawie w ca³o�ci u¿ytkowanego rolniczo,
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2) ochrona interesów publicznych w zakresie maksymalnego
zmniejszenia uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z funkcji (przezna-
czenia terenu).

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w de-
cyzjach administracyjnych nale¿y okre�laæ w stosunku do
obszaru objêtego planem wg zasad okre�lonych w ustale-
niach Rozdzia³ II niniejszej uchwa³y.

§5. 1. Ustalenia dotycz¹ce warunków korzystania ze �rodo-
wiska przyrodniczego i kulturowego:

1) ustala siê lokalizacjê obiektów budowlanych w sposób nie
koliduj¹cy z warunkami przyrodniczymi,

2) ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich �rod-
ków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbior-
ników zasobowych wód podziemnych itp.),

3) ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtwo-
rzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi meliora-
cyjne itp.,

4) teren objêty planem le¿y w strefie obszaru chronionego
krajobrazu, dla którego obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia
i zasady gospodarowania wymienione w Rozporz¹dzeniu
Wojewody Leszczyñskiego Nr 82/92 z dnia 1.08.1992 r.
(Dz.U. Nr 11 poz. 131), oraz w granicach Przemêckiego
Parku Krajobrazowego (Rozporz¹dzenie Wojewody Lesz-
czyñskiego Nr 115a/91 z dnia 25 listopada 1991 r. Dz. Urz.
Woj. Leszczyñskiego Nr 12 poz. 45),

5) ustala siê obowi¹zek powiadomienia Pañstwowej S³u¿by
Ochrony Zabytków na 7 dni przed rozpoczêciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby sta³e-
go nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwesty-
cji,

6) ustala siê ograniczenie ha³asu do 45 dB(A) w godzinach
dziennych oraz 40 dB(A) w godzinach nocnych.

§6. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym
mowa w §1 uchwa³y,

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy W³oszakowice, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej,

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
w skali 1:500 na mapie sytuacyjnej, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y,

4) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

5) wyznaczaniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e jest on
wyznaczony na obszarze objêtym planem,

6) zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nie utwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty

nasadzeniami w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywo-
wych i trawy,

7) nasyceniu terenu zieleni¹ wyra¿on¹ procentem powierzchni
dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielko�æ powierzchni
terenu, która ma zostaæ przeznaczona na cele zieleni,

8) intensywno�æ zabudowy kubaturowej wyra¿onej procen-
tem powierzchni dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wiel-
ko�æ powierzchni terenu zabudowanego,

9) wysoko�æ obiektów budowlanych (budynków) - nale¿y
przez to rozmieæ wysoko�æ liczon¹ od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu,

10) zakazywaniu, nakazywaniu lub obowi¹zywaniu - nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e wprowadza siê zakaz, nakaz lub
obowi¹zek na obszarze objêtym planem,

11) zalecaniu - nale¿y przez to rozumieæ propozycjê rozwi¹-
zañ nie maj¹cych rangi przepisu gminnego,

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

- Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania

- Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów

- Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki

- Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej

§7. 1. Na obszarze, o którym mowa w §1 ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu literami/symbolami:

1) ZR, NM - teren dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej i terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

2) KD - droga dojazdowa.

2. Linie rozgraniczaj¹ce o których mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastê-
puj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu w tym równie¿ linie zabudowy
i gabaryty obiektów:

1) �ZR, NM�

a) dostêpno�æ komunikacyjna od drogi gminnej i istnie-
j¹cych dróg polnych (zgodnie z rys. planu),

b) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu (od drogi gminnej 7,00 m od pozosta³ych dróg
5,00 m),

c) nieprzekraczalna wysoko�æ obiektów budowlanych nie
wiêksza ni¿ jedna kondygnacja z poddaszem u¿ytko-
wym,
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d) pokrycie budynków dachami dwuspadowymi, wielo-
spadowymi o nachyleniu po³aci dachowych do 65°,

e) charakter architektoniczny obiektów nale¿y dostoso-
waæ do specyfiki i warunków terenu jak równie¿ zasto-
sowaæ elementy architektury lokalnej - regionalnej,

f) nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 60°,

g) wzd³u¿ drogi gminnej nale¿y wprowadziæ pas zieleni
izolacyjnej wysokiej z udzia³em gatunków zimozielo-
nych,

h) intensywno�æ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿
30%,

i) ustala siê w obrêbie poszczególnych dzia³ek nie loka-
lizowaæ obiektów wolnostoj¹cych takich jak gara¿e czy
budynki gospodarcze - jedynie dopuszcza siê lokaliza-
cjê obiektów dla przechowywania sprzêtu turystyczne-
go - p³ywaj¹cego,

2) �KD�

a) droga dojazdowa (jednoprzestrzenna),

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 3,50 m, zakoñ-
czona placem manewrowym o powierzchni 12,0 m x
12,0 m,

c) nawierzchnia utwardzona.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u terenu na
dzia³ki:

1) na terenie objêtym planem ustala siê wyznaczenie nie
wiêcej ni¿ 8 dzia³ek,

2) zasady podzia³u terenu na dzia³ki okre�la rysunek planu,

3) dostêpno�æ komunikacyjna zgodnie z rysunkiem planu.

§8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. zasilanie energetyczne - na obszarze objêtym planem
zakazuje siê zasilania energetycznego w sposób nie uzgod-
niony z jej dysponentem. Ustala siê konieczno�æ wyst¹pie-
nia o warunki przy³¹czenia do w³a�ciwego Zak³adu Ener-
getycznego,

2. zapotrzebowanie w wodê - docelowo przewidzieæ zaopa-
trzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,

3. �cieki sanitarne - dopuszcza siê realizacjê obiektów przy
rozwi¹zaniu gospodarki �ciekowej na bazie zbiorników
bezodp³ywowych pod warunkiem, ¿e docelowo zostan¹
one pod³¹czone do systemu zbiorczego kanalizacji �cieko-
wej do istniej¹cej oczyszczalni �cieków we wsi Grotniki,

4. �cieki deszczowe - odprowadzanie wód opadowych po-
przez system odstojników do kanalizacji deszczowej,

5. zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - stosowaæ wy³¹cznie
ekologiczne no�niki energii (gaz, olej opa³owy, energiê
elektryczn¹) tzn. nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia o wysokiej
sprawno�ci grzewczej i niskim stopniu zanieczyszczeñ do
powietrza,

6. odpady komunalne - winny byæ gromadzone na w³asnej
posesji zgodnie z warunkami okre�lonymi w obowi¹zuj¹-
cych przepisach szczególnych i systematycznie wywo¿one
przez wyspecjalizowane s³u¿by na wysypisko,

7. telekomunikacja - ustala siê z chwil¹ realizacji zadania
dokonania uzgodnieñ, a rozpoczêcie prac budowlanych
nale¿y zg³osiæ we w³a�ciwym Obszarze Telekomunikacyj-
nym,

8. w obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ga�niczych i warunki do
prowadzenia dzia³añ ratowniczych,

9. podstawê realizacji uzbrojenia stanowiæ bêd¹ projekty
bran¿owe.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska kulturowego

§9. Teren w granicach planu obejmuje siê stref¹
�W� ochrony archeologicznej. Wszelka dzia³alno�æ inwesty-
cyjna w strefie �W� wymaga uzgodnieñ z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, który okre�li szczegó³owe warunki
dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji w zakresie ochrony
archeologicznej.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§10. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru
objêtego planem, ustala siê w wysoko�ci 20%.

§11. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i le�nych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. Nr 16 z dnia 22
lutego 1995 roku, poz. 78 z pó�niejszymi zmianami) niniej-
szym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych
o powierzchni 0,55 ha R kl. VI w miejscowo�ci Dominice na
cele okre�lone w niniejszej uchwale.

§12. Traci moc uchwa³a Nr IV/23/94 Rady Gminy W³osza-
kowice z dnia 12.12.1994 r. w sprawie uchwalenia planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W³osza-
kowice (Dziennik Urzêdowy Województwa Leszczyñskiego Nr
16 poz. 102 z 1994 r.) w stosunku do obszaru objêtego
niniejszym planem.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
W³oszakowice.

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice

(�) Andrzej Patelka
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