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UCHWA£A Nr IV/33/2003 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 4 marca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej i zabudowy jednorodzinnej w miejscowo�ci Dominice

Poz. 1363

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr
15 poz. 139 z 1999 roku ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r ze zmianami)
oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXII/243/2001 Rady Gminy
W³oszakowice z dnia 27.12-2001 roku w sprawie przyst¹pienia
do wprowadzenia zmiany planu miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego gminy W³oszakowice
uchwala siê
*  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-

nu dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy let-
niskowej i jednorodzinnej bêd¹cy zmian¹ planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice
zatwierdzonego uchwa³¹ nr IV/23/94 Rady Gminy W³osza-
kowice z dnia 12 grudnia 1994 r. opublikowanej w (Dz. Urz.
Woj. Leszczyñskiego Nr 16 poz. 102 z dnia 15 grudnia
1994 r.) obejmuj¹cy teren w granicach okre�lonych na
za³¹czniku graficznym w skali 1:1.000 o ³¹cznej powierzch-
ni 9,5057 ha w miejscowo�ci Dominice - zwany dalej
planem.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la rysunek planu, bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹
uchwa³y, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny opracowany w skali
1:1000.

§2. Przedmiotem nowego planu miejscowego zagospo-
darowania przestrzennego s¹ tereny dzia³ek rekreacyjnych
z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej
w miejscowo�ci Dominice wraz z funkcjami towarzysz¹cymi
funkcjom podstawowym. £¹czna powierzchnia terenu objête-
go nowym planem miejscowym wynosi 9,5057 ha.

§3. Plan ustala:

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

2. Linie rozgraniczaj¹ce te tereny - �ci�le okre�lone (ci¹g³e)
i proponowane (przerywane).

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów.

§4. Ilekroæ w dalszej czê�ci uchwa³y mowa jest o:

1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zawarte
w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym.

2. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek stano-
wi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

3. przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ aktu-
alne w momencie wykonywania niniejszej uchwa³y prze-
pisy prawne.

4. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonej
funkcji dominuj¹cej ograniczony liniami rozgraniczaj¹cy-
mi, oznaczony symbolem u¿ytkowania.

5. funkcji lub sposobie u¿ytkowania terenu - nale¿y przez to
rozumieæ dominuj¹c¹ funkcjê obszaru.

6. uci¹¿liwo�ci - nale¿y przez to rozumieæ zjawiska lub stany
utrudniaj¹ce ¿ycie lub dokuczliwe dla otaczaj¹cego �rodo-
wiska jak ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza
i zanieczyszczenie odpadami.

ROZDZIA£ II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§5. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:

- linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych sposobach u¿ytko-
wania oznaczone na za³¹czniku graficznym jako:

- ci¹g³e - �ci�le okre�lone

- przerywane - proponowane

3. Okre�lenie w planie funkcji terenów wskazuje na
podstawowy sposób ich u¿ytkowania. Oznacza to mo¿liwo�æ
wprowadzenia funkcji uzupe³niaj¹cych nie koliduj¹cych
z funkcj¹ podstawow¹, uzupe³niaj¹c¹ j¹, nie zmieniaj¹cych
generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków
�rodowiska przyrodniczego.

4. Ustaleniami planu s¹ równie¿ symbole jednostek
terenowych i innych elementów rysunku planu s³u¿¹ce loka-
lizacji ustaleñ niniejszej uchwa³y.

§6. Na ca³ym obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1. Dopuszcza siê dokonywanie wtórnego podzia³u i scalania
dzia³ek z zachowaniem zasad wynikaj¹cych z przepisów
ogólnych.

2. Uci¹¿liwo�æ poszczególnych inwestycji winna zawieraæ siê
i koñczyæ w granicach dzia³ki.

3. Ustalono pas ogólnodostêpnej strefy brzegowej szeroko-
�ci 10,0 m od linii brzegowej jeziora Dominickiego.
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§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrajania terenu
w infrastrukturê techniczn¹:

1. Plan przewiduje uzbrojenie komunikacyjne z istniej¹cej
drogi prowadz¹cej z miejscowo�ci Dominice do miejsco-
wo�ci Górsko - przy pomocy siêgaczy prostopad³ych
stanowi¹cych wspó³w³asno�æ w³a�cicieli dzia³ek przyle-
g³ych.

2. Uzbrojenie w energiê elektryczn¹ - z sieci energetycznej
poprzez stacje transformatorowe.

3. Uzbrojenie w sieæ wodoci¹gow¹ - z planowanego wodo-
ci¹gu.

4. Uzbrojenie kanalizacyjne - docelowo do kanalizacji ogól-
nej, do czasu jej zbudowania w³asne przydomowe lub
grupowe zbiorniki bezodp³ywowe.

5. Wody opadowe - bezpo�rednio do gruntu.

6. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - zastosowanie nieuci¹¿-
liwych dla �rodowiska technologii grzewczych oraz ekolo-
gicznych no�ników energii dla �róde³ ciep³a tj. gaz, olej
opa³owy, energia elektryczna. Nale¿y zastosowaæ urz¹dze-
nia o wysokiej sprawno�ci grzewczej i niskim stopniu
emisji zanieczyszczeñ do powietrza.

7. Odpady komunalne (nieczysto�ci sta³e) winny byæ groma-
dzone w obrêbie w³asnej dzia³ki zgodnie z warunkami
okre�lonymi w obowi¹zuj¹cych przepisach szczegó³owych
i systematycznie wywo¿one przez wyspecjalizowane s³u¿-
by na wysypisko gminne / miejskie. Plan ustala wprowa-
dzenie systemu segregacji odpadów i recyklingu.

§8. 1. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów kubaturowych
na ca³ym obszarze objêtym planem (z wyj¹tkiem ci¹gów
komunikacyjnych), zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi.

2. Teren nale¿y obj¹æ stref¹ �W� ochrony archeologicz-
nej. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest stanowi-
sko archeologiczne 62-21/16 obozowisko z okresu mezolitu
oraz osada z okresu wczesnego �redniowiecza wpisane do
rejestru zabytków decyzj¹ nr 1363/A z dnia 04.02.1993 r.
Dzia³alno�æ inwestycyjna w strefie �W� na etapie lokalizacji
i projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków, który okre�li warunki
dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji: nadzory archeologicz-
ne, ratownicze badania wykopaliskowe itp. Koszty prac arche-
ologicznych ponosi inwestor. Dzia³alno�æ inwestycyjna na
terenie stanowiska archeologicznego mo¿liwa jedynie w przy-
padku ca³kowitego przebadania stanowiska i wykre�lenia
z rejestru zabytków.

3. Ograniczenie wysoko�ci obiektów kubaturowych mo¿e
wynikaæ z przepisów szczególnych (odleg³o�ciowych) od in-
nych obiektów lub urz¹dzeñ istniej¹cych w terenie (linie
energetyczne napowietrzne itp.)

4. Na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalne linie
zabudowy od brzegu jeziora Dominickiego oraz od ci¹gów
komunikacyjnych. Odleg³o�ci od granicy w³asno�ci wynosz¹:

- Od dróg gminnych - 6,0 m

- Od dróg wewnêtrznych - 4,0 m

5. Obiekty kubaturowe winny byæ projektowane na trwa-
³ych fundamentach betonowych i wykonywane jako murowa-
ne lub drewniane o wysokich walorach estetycznych.

6. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ obiektów mieszkal-
nych - do pó³torej kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym.

7. K¹t nachylenia po³aci dachowych winien siê zawieraæ
w przedziale 35° - 45°.

8. Pokrycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹. Dopuszcza
siê pokrycie blach¹ dachówkopodobn¹.

9. Dopuszcza siê grodzenie terenów w granicach w³asno-
�ci z materia³ów o wysokich walorach estetycznych, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

10. Nale¿y zminimalizowæ wycinkê drzewostanu na ca³ym
terenie jedynie do ciêæ koniecznych ze wzglêdów lokalizacyj-
nych, za zgod¹ w³a�ciwych organów. Ka¿d¹ wycinkê nale¿y
zast¹piæ nowymi nasadzeniami.

11. Przyjmuje siê jako dopuszczalny stopieñ zabudowania
dzia³ki - 30%. Pozosta³y teren winien byæ zagospodarowany
zieleni¹.

12. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
i gara¿owych wolnostoj¹cych o wysokiej estetyce wy³¹cznie
jako skomponowanych docelowo z zabudow¹ g³ówn¹ (miesz-
kaln¹) w ramach zagospodarowania dzia³ki, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

13. Dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i innych budowli
(baterie s³oneczne, pompy cieplne itp.) w ramach zagospoda-
rowania dzia³ki, zgodnie z przepisami szczególnymi, tak aby
nie stanowi³y uci¹¿liwo�ci dla dzia³ek s¹siednich.

ROZDZIA£ III

Szczegó³owe zasady zagospodarowania terenów
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych.

§9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi ZR, MN o powierzchni 9,5057 ha ustala siê:

a) Przeznaczenie terenów pod inwestycje zabudowy letnisko-
wej i jednorodzinnej jako funkcji podstawowej.

b) Funkcj¹ towarzysz¹c¹ funkcji podstawowej s¹ ci¹gi komu-
nikacyjne, parkingi, rowy place rekreacyjne, zieleñ itp.

c) Dopuszczalna zabudowa dzia³ki wynosi 30% jej powierzch-
ni.

d) Obs³uga komunikacyjna terenu z drogi gminnej Dominice
- Górsko.

e) Dopuszcza siê wtórny podzia³ i scalanie terenu z zapew-
nieniem dostêpno�ci komunikacyjnej.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§10. Dla terenu objêtego planem ustala siê stawkê
procentow¹ w wysoko�ci 2O% s³u¿¹c¹ do naliczenia op³aty,
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o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.

§11. Niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie grun-
tów rolnych na cele nierolnicze okre�lone w uchwale.

*§12. Traci moc uchwa³a nr IV/23/94 Rady Gminy W³osza-
kowice z dnia 12 grudnia 1994 r. - w czê�ci dotycz¹cej obszaru
objêtego niniejszym planem.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Irena Przezbór

Poz. 1363, 1364

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN.Le.II � 1/0911/136/03 z 10.04.03 r. orzekaj¹ce niewa¿-
no�æ uchwa³y Nr IY/33/2003 Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek rekre-
acyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i zabu-
dowy jednorodzinnej w miejscowo�ci Dominice w czê�ci
obejmuj¹cej:

- wstêp do uchwa³y w brzmieniu: �bêd¹cy zmian¹ planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W³oszakowice zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IV/23/94 Rady
Gminy W³oszakowice z dnia 12 grudnia 1994 r. opubliko-
wanej w (Dz. Urz. Woj. Leszczyñskiego Nr 16, poz. 102
z dnia 15 grudnia 1994 r.)� oraz §12.
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UCHWA£A Nr IV/36/2003 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 4 marca 2003 r.

w sprawie okre�lania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów
gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla ludno�ci

Na podstawie art. XII §1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Przepisy Wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24
poz,142 ze zmian¹ Dz.U. Nr 34 poz. 198 z 1990 r.) Rada Gminy
W³oszakowice uchwala co nastêpuje:

§1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów
us³ugowych na terenie gminy W³oszakowice okre�la za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§2. Naruszenie przepisów niniejszej uchwa³y podlega karze
grzywny w trybie przepisów o postêpowaniu w sprawach
o wykroczenia.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr X/85/91 Rady Gminy W³osza-
kowice z dnia 10 wrze�nia 1991 r. w sprawie ustalenia dni
i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicz-
nego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych na
terenie gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy W³oszakowice

(�) Irena Przezbór


