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UCHWA£A Nr XXVIII/227/2005 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek rekreacyjnych
z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowoci Dominice
Na podstawie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) i w zwi¹zku z uchwa³¹
XXII/244/2001 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 27.12.2001
roku w sprawie przyst¹pienia do wprowadzenia zmiany do
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W³oszakowice Rada Gminy W³oszakowice
uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy
letniskowej jednorodzinnej obejmuj¹cy obszar w miejscowoci Dominice zwany dalej planem.
ROZDZIA£ I
§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego
granice okrela rysunek planu zatytu³owany: MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
DZIA£EK REKREACYJNYCH Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY LETNISKOWEJ I JEDNORODZINNEJ opracowany w skali
1:1.000
§2. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000 na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i za³¹cznik do rysunku planu bran¿a ENERGETYKA.
2. Ustalenia rysunku planu obowi¹zuj¹ z wyj¹tkiem elementów oznaczonych na rysunku planu gwiazdk¹, które stanowi¹ treæ informacyjn¹.
§3. Przedmiotem ustaleñ niniejszego planu jest:
a) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
b) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,
c) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
d) zasady i warunki podzia³u terenu.
§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. stworzenie podstaw (warunków w³aciwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej) formalnych
i merytorycznych dla umo¿liwienia zainwestowania terenu dotychczas wg ewidencji gruntów zapisane jako tereny
³¹k, rowów, grunty rolne i grunty lene.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ w stosunku do
obszaru objêtego planem wg zasad okrelonych w ustaleniach Rozdzia³ II niniejszej uchwa³y
§5. W zakresie warunków korzystania ze rodowiska przyrodniczego i kulturowego:
1. ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich rodków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.),
2. ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtworzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi melioracyjne itp.,
3. nale¿y przestrzegaæ zasad dla obszaru chronionego krajobrazu, ustalonych w Rozporz¹dzeniu Wojewody Leszczyñskiego Nr 82/92 z dnia 1.08.1992 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 131),
oraz Przemêckiego Parku Krajobrazowego (Rozporz¹dzenie Wojewody Leszczyñskiego Nr 115a/91 z dnia 25 listopada 1991 r. Dz. Urz. Woj. Leszczyñskiego Nr 12 poz. 45),
4. ustala siê obowi¹zek powiadomienia Pañstwowej S³u¿by
Ochrony Zabytków na 7 dni przed rozpoczêciem prac
budowlanych i prowadzenia w przypadku potrzeby sta³ego nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji,
5. 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. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy W³oszakowice, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2. 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,
3. wyznaczaniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e jest on
wyznaczony na obszarze objêtym planem,
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4. zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych i trawy,
5. nasyceniu terenu zieleni¹ wyra¿on¹ procentem powierzchni
dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni
terenu, która ma zostaæ przeznaczona na cele zieleni,
6. intensywnoæ zabudowy kubaturowej wyra¿onej procentem powierzchni dzia³ki  nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni terenu zabudowanego,
7. wysokoæ obiektów budowlanych (budynków) - nale¿y
przez to rozmieæ wysokoæ liczon¹ od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu,
8. zakazywaniu, nakazywaniu lub obowi¹zywaniu - nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e wprowadza siê zakaz, nakaz lub
obowi¹zek na obszarze objêtym planem,
9. zalecaniu - nale¿y przez to rozumieæ propozycjê rozwi¹zañ
nie maj¹cych rangi przepisu gminnego.
ROZDZIA£ II
§7. 1. Na obszarze, o którym mowa w §1 ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu
literami/symbolami:
1) 1 ZR,MN - teren dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej i jednorodzinnej,
2) 2 ZR,MN - teren dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej i jednorodzinnej,
3) 3 ZR,MN - teren dzia³ek rekreacyjnych z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej i jednorodzinnej,
4) 4KD - droga dojazdowa,
5) 5 KD - droga dojazdowa,
6) KX6  ci¹g pieszo - jezdny,
7) Z - teren przyjeziorny,
8) RL - teren lasu,
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny, o których mowa w ust. 1
okrela rysunek planu.
3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu w tym równie¿ linie zabudowy
i gabaryty obiektów:
1) 1ZR,MN
a) dostêpnoæ komunikacyjna od drogi gminnej i dróg
wewnêtrznych dojazdowych oznaczonych na rysunku
planu symbolem 4 KD i 5 KD
b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem
planu,
c) wysokoæ obiektów budowlanych nie wiêksza ni¿ 1,5
kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym,

d) budynki pokryte dachami dwuspadowymi, czterospadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu po³aci
dachowych do 60°,
e) forma architektoniczna obiektów winna nawi¹zywaæ
do tradycji lokalnej oraz specyfiki i warunków lokalnych terenu,
f) nasycenie terenu zieleni¹ nie mniejsze ni¿ 50%,
g) intensywnoæ zabudowy kubaturowej nie wiêksza ni¿
30% powierzchni dzia³ki,
2) 2 ZR, MN
a) dostêpnoæ komunikacyjna z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KD,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu,
c) pozosta³e ustalenia dla tej jednostki jak dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 ZR, MN
3) 3 ZR,MN
a) dostêpnoæ komunikacyjna z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KD i ci¹gu pieszo
- jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem
KX6,
b) pozosta³e ustalenia dla tej jednostki takie jak dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 ZR, MN
4) 4KD
a) droga dojazdowa (jednoprzestrzenna),
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia 4,00 m i 5,00 m
(zgodnie z rysunkiem planu)
c) przekrój ulicy jednojezdniowej,
d) nawierzchnia utwardzona.
5) 5 KD
a) droga dojazdowa (jednoprzestrzenna),
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia 5,00 m
c) przekrój ulicy jednojezdniowy,
d) nawierzchnia utwardzona.
6) KX 6
a) ci¹g pieszo - jezdny
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia 5,00 m,
c) nawierzchnia utwardzona.
7) Z
a) teren przyjeziorny bez prawa zabudowy,
b) dopuszcza siê lokalizacje ma³ej architektury zwi¹zanej
z urz¹dzeniem jeziora.
8) RL - teren lasu.
§8. 1. W granicach obszaru objêtego planem w maksymalnym stopniu zachowuje siê istniej¹cy ju¿ podzia³ wewnêtrzny.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 14

Poz. 344

 1396 

2. Zasady i sposób podzia³u terenu na dzia³ki z zapewnieniem prawid³owej dostêpnoci komunikacyjnej do ka¿dej
z nich, okrela rysunek planu.

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

3. Zaleca siê utrzymanie proponowanej liczby dzia³ek
w poszczególnych terenach oznaczonych na rysunku planu
literami/symbolami.

ROZDZIA£ III

§9. 1. zasilanie energetyczne - na obszarze objêtym planem zakazuje siê zasilania energetycznego w sposób nie
uzgodniony z jej dysponentem. Ustala siê koniecznoæ wyst¹pienia o warunki przy³¹czenia do w³aciwego Zak³adu Energetycznego,

§10. Stref¹ ochrony archeologicznej W obejmuje siê
obszar objêty planem.
Dzia³alnoæ inwestycyjna w strefie W na etapie lokalizacji i projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim
Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków, który okreli warunki
dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji.

2. zapotrzebowanie w wodê - docelowo przewidzieæ zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego,
3. cieki deszczowe - odprowadzanie wód opadowych
poprzez system odstojników do kanalizacji deszczowej,
4. 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 sanitarnej istniej¹cej oczyszczalni cieków we wsi Grotniki,
5. zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - zastosowanie nieuci¹¿liwych dla rodowiska technologii oraz ekologicznych
noników energii cieplnej np.: energia elektryczna, gaz, olej
opa³owy (tzn. nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia o wysokiej sprawnoci grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeñ),
6. odpady komunalne (nieczystoci tzw. sta³e) - winny
byæ gromadzone w obrêbie w³asnego terenu zgodnie z warunkami okrelonymi w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych i systematycznie wywo¿one przez wyspecjalizowane
s³u¿by (firmy) na wysypisko (zgodnie z programem gminnym),
7. telekomunikacja - z chwil¹ realizacji zadania dokonania
nale¿y uzgodniæ, a rozpoczêcie prac budowlanych nale¿y
zg³osiæ we w³aciwym Obszarze Telekomunikacji,
8. w obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ganiczych oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny dojazd dla jednostek stra¿y po¿arnej - nale¿y równie¿ zapewniæ mo¿liwoæ i warunki do
prowadzenia dzia³añ ratowniczych,

ROZDZIA£ IV
§11. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty o której 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 wysokoci 20%
§12. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i lenych z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i lenych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266) niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rolnych:
o powierzchni - 2,5586 ha
gruntów lenych:
o powierzchni 0,1748 ha (Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.06.2003 r. znak SR-Le-III-5-6112-1/03)
w miejscowoci Dominice na cele okrelone w niniejszej
uchwale.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.
§14. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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