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UCHWA£A Nr IV/31/2003 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 4 marca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmuj¹cego dzia³kê nr ewid. 652 we wsi W³oszakowice

Poz. 1361

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15, poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami.) oraz
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XX/245/2001 Rady Gminy W³oszako-
wice z dnia 30 sierpnia 2001 r w sprawie przyst¹pienia do
wprowadzenia zmiany do planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy W³oszakowice uchwala siê
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bêd¹cy zmian¹ pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy W³o-
szakowice zatwierdzonego przez Radê Gminy W³oszakowice
uchwa³¹ Nr IV/23/94 (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 16, poz. 102
z 1994 r.) z dnia 12 grudnia 1994 r. obejmuj¹cy dzia³kê nr ewid.
652 we wsi W³oszakowice przy ul. Wolsztyñskiej - zwany dalej
planem.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr ewid. 652 we wsi
W³oszakowice, którego granice okre�la rysunek planu, bêd¹-
cy jego integraln¹ czê�ci¹, w skali 1:5.000,

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) miejscowym planie - nale¿y przez to rozumieæ zmianê
w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy W³oszakowice dla terenu po³o¿onego we wsi
W³oszakowice (po³o¿enie okre�la rysunek zmiany),

2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek w skali
1:5.000, z oznaczon¹ graficznie zmian¹, stanowi¹cy inte-
graln¹ czê�æ planu - za³¹cznik do uchwa³y.

3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony, na
rysunku 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 mieszkalnictwa
jednorodzinnego.

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie uzupe³niaj¹ce przeznaczenie podstawowe.

6) dzia³alno�ci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki i nie
koliduj¹ce z funkcjami podstawowymi.

7) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi.

8) 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 miejscowego planu jest przeznaczenie
terenu oznaczonego dot¹d symbolem RP - teren upraw
polowych, na teren oznaczony symbolem MN - teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§4. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:5.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:

a) linie rozgraniczaj¹ce teren o ró¿nym przeznaczeniu funk-
cjonalnym,

b) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy,

§5. 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
w decyzjach administracyjnych nale¿y okre�laæ wg zasad
ustalonych w stosunku do terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczaj¹cymi 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 �rodowi-
ska naturalnego, zaleca siê przyjêcie zasady wyprzedzania
wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych, realizacjê niezbêdnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady wyposa¿enia
terenu objêtego planem w urz¹dzenia infrastruktury technicz-
nej:

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 - gromadzenie nieczysto-
�ci w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, lokalizo-
wanych na zasadach przepisów szczególnych. Zaleca siê
instalowanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni
�cieków. Wywóz nieczysto�ci na warunkach obowi¹zuj¹-
cych na terenie gminy. Docelowo obowi¹zkowe w³¹czenie
do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
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c) w zakresie ogrzewania (zaopatrzenie w ciep³o) ustala siê
indywidualne ogrzewanie obiektów z zaleceniem stoso-
wania ekologicznych �róde³ ciep³a (gaz, energia elektrycz-
na, olej opa³owy),

d) w zakresie gospodarki odpadami sta³ymi - po segregacji
gromadzenie w obrêbie w³asnej dzia³ki w specjalistycz-
nych kontenerach oraz systematyczny wywóz wg przepi-
sów miejscowych.

ROZDZIA£ III

Zasady zagospodarowania terenu

§6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
MN ustala siê:

1. jako przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna,

2. jako zabudowa uzupe³niaj¹ca - budynki gospodarcze
i gara¿owe; mo¿liwo�æ prowadzenia handlu i us³ug
o charakterze nieuci¹¿liwym towarzysz¹cym funkcji pod-
stawowej, jako wbudowane w obiekty mieszkalne i gospo-
darcze.

3. nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiektów usytuowa-
nych wzd³u¿ ul. Wolsztyñskiej bêd¹cej czê�ci¹ drogi po-
wiatowej nr 21-113 w odleg³o�ci. 20,0 m od krawêdzi
jezdni tak jak pokazuje wkre�lona linia zabudowy obowi¹-
zuj¹ca,

4. nowa zabudowa pod wzglêdem architektonicznym powin-
na nawi¹zywaæ do tradycji lokalnej. Obiekty jednokondy-
gnacyjne z u¿ytkowym poddaszem, kryte dachami stro-
mymi, symetrycznymi z pokryciem dachówki karpiówki
ewentualnie blachy dachówko-podobn¹ koloru czerwone-
go.

5. dostêpno�æ komunikacyjna z ul. Wolsztyñskiej bêd¹cej
czê�ci¹ drogi powiatowej nr 21-113

6. mo¿liwo�æ dokonania podzia³u na dzia³ki budowlane na
zasadach przepisów szczególnych, sposób wyprowadze-
nia ruchu na drogê powiatow¹ uzgodnione z jej zarz¹dc¹,

7. lokalizacja nowych obiektów i urz¹dzeñ na zasadach prze-
pisów szczególnych,

8. teren objêty stref¹ �W� ochrony archeologicznej w bezpo-
�rednim s¹siedztwie w/w dzia³ki zlokalizowane jest stano-
wisko archeologiczne 62-21/61 - dzia³alno�æ inwestycyjna
w strefie �W� na etapie projektowania wymaga uzgodnie-
nia z WKZ, który okre�li warunki dopuszczaj¹ce do reali-
zacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze bada-
nia wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi
inwestor.

9. nale¿y zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów ga�ni-
czych oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny do-
jazd dla jednostek stra¿y po¿arnych oraz zapewniæ mo¿li-
wo�æ i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.

10. ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych. W przypadku naruszenia
sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtworzyæ przeciête
ci¹gi drenarskie.

11. ustala siê nasycenie zieleni¹ nie mniejsze jak 30%,

12. dla terenu objêtego planem gospodarkê wodno-�ciekow¹
oraz odpadami nale¿y rozwi¹zywaæ i realizowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisani w tym zakresie.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

* §7. Uchyla siê ustalenia uchwa³y Rady Gminy W³osza-
kowice z dnia 12 grudnia 1994 r. Nr IV/23/94, w sprawie
zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego gminy W³oszakowice, w czê�ci obejmuj¹cej dzia³kê nr
ewid. 652 przy ul. Wolsztyñskiej we wsi W³oszakowice.

§8. Ustalenia niniejszego planu s¹ przepisem gminnym
i stanowi¹ podstawê do ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu objêtego planem.

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

§10. Niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie grun-
tów na cele okre�lone w w/w uchwale.

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

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Irena Przezbór

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN.Le.II � 1/0911/134/03 z 10.04.2003 r. orzekaj¹ce niewa¿-
no�æ uchwa³y Nr IV/31/2003 Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmuj¹cego dzia³kê nr
ewid. 652 we wsi W³oszakowice w czê�ci obejmuj¹cej:

� wstêp do uchwa³y w brzmieniu: �bêd¹cy zmian¹ planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W³oszakowice zatwierdzonego przez Radê Gminy W³osza-
kowice uchwa³¹ Nr IV/23/94 (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 16,
poz. 102 z 1994 r.) z dnia 12 grudnia 1994 r.� oraz §7.

Poz. 1361
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