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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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pó�niejszymi
zmianami), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
z 1995 r. z pó�niejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹
Rady Gminy W³oszakowice Nr XVIII/190/2001 w sprawie przy-
st¹pienia do wprowadzenia zmiany do planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice
w miejscowo�ci Grotniki dla czê�ci dzia³ki 704/12, Rada Gminy
W³oszakowice uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Grotniki dla czê�ci dzia³ki oznaczonej w ewi-
dencji gruntów numerem geodezyjnym 704/12, stanowi¹cego
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy W³oszakowice w miejscowo�ci Grotniki.

2. Plan obejmuje obszar czê�ci dzia³ki wymienionej
w punkcie 1 o powierzchni 0,2642 ha, VI klasy bonitacyjnej,
gleb mineralnych z przeznaczeniem na cele nierolnicze.

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Celem planu jest wykszta³cenie na tym obszarze funk-
cji mieszkaniowej jako wiod¹cej oraz zapewnienie niezbêd-
nych 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 symbo-
lem dW,

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,
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z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grotniki dla czê�ci dzia³ki oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 704/12 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego gminy W³oszakowice w miejscowo�ci Grotniki

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 usta-
la siê:

1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna wolnostoj¹ca.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wtórnego podzia³u terenu objê-
tego planem pod warunkiem, ¿e minimalna powierzchnia
dzia³ki powsta³ej w wyniku wtórnego podzia³u istniej¹cej
nieruchomo�ci wynosiæ bêdzie 700,0 m2.

3. Na jednej dzia³ce mo¿liwe jest usytuowanie tylko jednego
budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego
wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, tzn. doj�ciami,
dojazdami, obiektami ma³ej architektury, ogrodami
przydomowymi i ogrodzeniami.

4. Zabudowa musi byæ sytuowana w nastêpuj¹cy sposób:

- domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,

- budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekracza-
nia wyznaczonych linii zabudowy.

5. Budynki pomocnicze mog¹ pe³niæ funkcje: gara¿y, pawi-
lonów ogrodowych, altan.

6. Zakazuje siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów generuj¹-
cych ruch samochodowy dostawczo-odbiorczy, zanieczysz-
czenie powietrza, ha³as, itp. uci¹¿liwo�ci dla mieszkañców
s¹siednich i dzia³ek.

7. Dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dzia³ki (suma
powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomoc-
niczego) wynosi 25%, jednak nie wiêcej ni¿ 200 m2.

8. Udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki - min. 50%.

9. Maksymaln¹ powierzchniê budynku pomocniczego ustala
siê na 50,0 m2.

10. Ustala siê nieprzekraczaln¹ maksymaln¹ wysoko�æ od
poziomu terenu:

- dla budynku mieszkalnego 2 kondygnacje + poddasze
u¿ytkowe,
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- dla budynku pomocniczego - 1 kondygnacja + dach
stromy.

11. Poziom posadowienia budynków mieszkalnych nie
wy¿szy ni¿ 0,5 m nad powierzchniê terenu.

12. Budynki mieszkalne musz¹ mieæ dach stromy, równie¿ te
o 1 kondygnacji naziemnej, preferowane nachylenie po³a-
ci dachowych od 30°-45°.

13. Preferowana kolorystyka budynków - kolory pastelowe
wspó³graj¹ce z budynkami s¹siednimi, dachy czerwone.

14. Parkowanie - min. 2 stanowiska - nale¿y zapewniæ
w granicach w³asnej dzia³ki.

15. Ogrodzenia dzia³ek ustala siê na granicy dzia³ek, do wy-
soko�ci maksimum 1,5 m a¿urowe co najmniej na 70%
swojej d³ugo�ci, koniecznie wzbogacone zieleni¹.

§6. Dla terenów komunikacji dW ustala siê:

1. Budowê drogi o charakterze niepublicznym, o przebiegu
zgodnym z rysunkiem, planu, zapewniaj¹cym po³¹czenie
z istniej¹c¹ poza granicami planu ul. Grotnick¹.

2. Konieczno�æ zabezpieczenia miejsc parkowania na
wydzielonych dzia³kach.

3. Teren ulicy dojazdowej, wewnêtrznej stanowi 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, gaz (postulowane), telekomunikacjê
na warunkach gwarantuj¹cych w³a�ciwy standard pozio-
mu ¿ycia mieszkañców oraz zgodny z wymogami ochrony
�rodowiska.

2. Wodoci¹g - zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez lokaln¹
sieæ wodoci¹gow¹ z wodoci¹gu gminnego w ul. Grotnic-
kiej. Zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów ga�niczych.

3. Dla odprowadzenia �cieków sanitarnych konieczna jest
realizacja lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyj-
nej do istniej¹cego kolektora odprowadzaj¹cego �cieki
sanitarne w ul. Grotnickiej.

4. Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód deszczo-
wych w granicach w³asnych dzia³ki, bez naruszania inte-
resu osób trzecich. Odprowadzenie wód opadowych
z dróg utwardzonych - powierzchniowe.

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 poszczegól-
nych dzia³ek.

6. Sieæ gazowa - postulowane zaopatrzenie w gaz, w przy-
padku budowy sieci gazowej �redniego i niskiego ci�nie-
nia na terenie gminy W³oszakowice.

7. Ustala siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych
paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych,
niekonwencjonalnych �róde³ energii.

8. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach (typu
PA, SM i innych) na ka¿dej posesji, zaleca siê prowadzenie
wstêpnej selekcji - z podzia³em na: odpady szklane (kolo-
rowe - bia³e), makulaturê, pety, z³om. Odprowadzanie
odpadów zgodnie z obowi¹zuj¹cym systemem gospodar-
ki odpadowej gminy.

9. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.

§8. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renu w zakresie ochrony �rodowiska przyrodniczego, zdrowia
ludzi w tym ochrony akustycznej:

1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji obiek-
tów (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony �rodo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 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 ustale-
nie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania klimatu aku-
stycznego - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie normami:
- wyznacza siê dopuszczalny równowa¿ny poziom d�wiêku
w �rodowisku zewnêtrznym dla ha³asu komunikacyjnego
samochodowego - w czasie ca³ej pory dziennej i nocnej,
odpowiednio L * AT

(D/N) = 40/30 dB, ze wzglêdu na po³o-
¿enie w granicach przemêcko-wschowskiego obszaru
chronionego krajobrazu.

3. Ustala siê szczególn¹ ochronê �rodowiska hydrogeolo-
gicznego z uwagi na- po³o¿enie opracowywanego planu
na obszarze wysokiej ochrony g³ównego zbiornika wód
podziemnych, czwartorzêdowych Zb¹szyñ - Leszno (GZWP/
Q/304/OWO), bêd¹cego g³ównym �ród³em zaopatrzenia
w wodê dla gminy.

§9. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania wszelkiej dzia³alno-
�ci 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 archeologicz-
ne 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 terenie objêtym opracowaniem planu ustala siê:

a) obowi¹zek dostosowania realizowanych elementów
zagospodarowania skal¹, jako�ci¹ i charakterem do
pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹ce-
go i planowanego otoczenia, z preferencj¹ lokalnych
form zabudowy;

b) sposób zagospodarowania nieruchomo�ci nie mo¿e
ograniczaæ i uniemo¿liwiaæ zgodnego z prawem
dysponowania s¹siednimi posesjami.

2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowla-
nych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ �ci�le zwi¹-
zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcj¹
terenu.
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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,
niekolizyjno�ci z uk³adem komunikacyjnym oraz dostoso-
wania wielko�ci¹ i kolorystyk¹ do miejsca, gdzie maj¹ byæ
zlokalizowane.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§11. Ustala siê 20% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
3, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci, okre�lon¹ przy uwzglêdnieniu prze-
znaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.

§12. Na obszarze okre�lonym w §1 trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego gminy W³oszakowice, uchwalonego uchwa³¹ Nr IV/23/
94 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 12.12.1994 r.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
W³oszakowice.

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

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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pó�niejszymi
zmianami), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78
z 1995 r. z pó�niejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹
Rady Gminy Nr XVIII/189/2001 z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie przyst¹pienia do wprowadzenia zmiany do planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy W³o-
szakowice w miejscowo�ci Grotniki dla dzia³ek o numerach
ewid. 136/12, 136/13, Rada Gminy W³oszakowice uchwala co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Grotniki dla dzia³ek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 136/12, 136/13, stanowi¹cy zmianê miejscowe-
go planu ogólnego - zagospodarowania przestrzennego gminy
W³oszakowice w Grotnikach.

2. Plan obejmuje obszar dzia³ek wymienionych w punk-
cie o powierzchni 0,16 ha, gleb mineralnych z przeznaczeniem
na cele nierolnicze.

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grotniki dla dzia³ek oznaczonych
numerami geodezyjnymi 136/12, 136/13 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego

gminy W³oszakowice w Grotnikach

§2. Celem planu jest wykszta³cenie na tym obszarze funk-
cji zabudowy letniskowej oraz zapewnienie niezbêdnych
powi¹zañ komunikacyjnych.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1. tereny budownictwa letniskowego, oznaczone na rysunku
planu symbolem ML,

2. zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,

3. zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi,

4. 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.
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