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UCHWA£A Nr XXVIII/228/2005 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy W³oszakowice, w czêci
dotycz¹cej wsi Dominice (dzia³ki ewidencyjne nr 78/2, 78/3, 78/5, 78/6) - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych
z mo¿liwoci¹ zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz. 111 ze zmianami) oraz art. 26 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze
zmianami) a tak¿e w zwi¹zku z wykonaniem Uchwa³y Rady
Gminy W³oszakowice Nr XXVIII/295/2002 z dnia 25.09.2002 r.
po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy W³oszakowice Rada
Gminy W³oszakowice uchwala co nastêpuje,
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice, w czêci dotycz¹cej fragmentu wsi Dominice.
1. Obszar ten oznaczony jest na rysunku planu w skali
1:1.000, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.
2. Rysunek planu obowi¹zuje w zakresie przebiegu linii rozgraniczaj¹cych i symboli przeznaczenia terenów po³o¿onych w granicach opracowania.
§2. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:
1. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne.
2. Rysunek planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.
3. Funkcji podstawowej - nale¿y przez to rozumieæ g³ówny
rodzaj funkcji obiektów na terenach przeznaczonych na
ten cel i wydzielonych z obszaru opracowania liniami
rozgraniczaj¹cymi.
4. Funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ taki
rodzaj funkcji obiektów, który realizowany na terenach
funkcji podstawowej stanowi¹cej jej uzupe³nienie nie
powoduje powstania uci¹¿liwoci dla rodowiska przyrodniczego, przy zachowaniu zasad rozwoju zrównowa¿onego, oraz nie narusza interesu prawnego lub uprawnieñ
osób trzecich.

5. Zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokrytej
nasadzeniami w formie drzew, krzewów, rolin okrywowych i traw.
6. Wyznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e dany
obszar jest sprecyzowany powierzchniowo na terenie objêtym planem.
7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê zabudowy wyznaczon¹ na rysunku planu liczon¹ od krawêdzi jezdni, której nie wolno przekroczyæ
stawiaj¹c obiekty budowlane.
8. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego.
1. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków bezporednio do gruntu i wód powierzchniowych.
2. Zakaz lokalizacji inwestycji, które mog¹ byæ szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
3. Gromadzenie odpadów w miejscach wy³¹cznie do tego
przeznaczonych i zapewnienie wywo¿enia odpadów na
wysypisko.
4. Preferowanie ekologicznych noników energii: gaz ziemny, gaz p³ynny, energia elektryczna, olej opa³owy.
5. Zagospodarowanie terenów wolnych trwa³¹ zieleni¹.
§4. Linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych. Komunikacja.
1. Dostêpnoæ komunikacyjna poprzez indywidualne wjazdy
na drogê gminn¹ relacji Boszkowo - Dominice oznaczon¹
na rysunku planu symbolem KDG.
2. Adaptacja uk³adu dróg do obecnych potrzeb przez ich
modernizacjê i dostosowanie do parametrów technicznych ustalonych w przepisach szczególnych (Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430).
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3. Miejsca parkingowe dla prawid³owego funkcjonowania
obszaru nale¿y lokalizowaæ na w³asnej dzia³ce.

c) poziom pod³ogi parteru nie wiêcej ni¿ 1 m od poziomu
terenu,

4. Drogi projektowane na terenie do którego posiada siê
tytu³ prawny, uznaje siê za drogi wewnêtrzne.

d) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o nachyleniu po³aci 35 - 45°,

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi gminnej KDG 10 m.

e) budynek gara¿owo - gospodarczy w jednym obrysie
z budynkiem mieszkalnym,

§5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

f) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów
pulpitowych, uskokowych, asymetrycznych i schodkowych zwieñczeñ cian,

1. Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z ujêæ indywidualnych do czasu realizacji wodoci¹gu.
2. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie kontynuowane
z istniej¹cych sieci redniego napiêcia 15 kV, istniej¹cych
stacji transformatorowych i linii rozprowadzaj¹cych
0,4 kV, po uzgodnieniu z energetyk¹ i uzyskaniu warunków
technicznych. Niezbêdne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane byæ mog¹ na terenach ich dotychczasowej lokalizacji. W przypadku koniecznoci realizacji nowych stacji transformatorowych, inwestor musi
udostêpniæ teren do ich lokalizacji.
3. Ustala siê obowi¹zek budowy szczelnych zbiorników bezodp³ywowych do czasu pod³¹czenia do grupowego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków.
4. Przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia nale¿y
kierowaæ siê warunkami okrelonymi w przepisach odrêbnych i szczególnych.
§6. Funkcje terenu oraz sposób zabudowy i zagospodarowania.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
ZR/MJ - obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Funkcja podstawowa - teren rekreacji, zabudowa letniskowa.
2) Funkcja uzupe³niaj¹ca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza siê podzia³y wewnêtrzne terenu, które musz¹
zapewniæ bezporedni¹, bezpieczn¹ i zgodn¹ z normami technicznymi dostêpnoæ do drogi publicznej,
b) wysokoæ budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji z u¿ytkowym poddaszem,

g) ustala siê wewnêtrzn¹ wysokoæ budynku gara¿owo gospodarczego nie wiêksz¹ ni¿ 3 m,
h) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki - 30%,
i)

nieprzekraczalna linia zabudowy jak w §5 ust. 5,

j)

stosowanie zieleni urz¹dzonej,

k) do zabudowy dopuszcza siê pas terenu wynosz¹cy
35 m, liczony wraz z nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
od krawêdzi drogi gminnej KDG w kierunku jeziora
Dominickiego,
l)

ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m, liczonej od linii brzegowej jeziora Dominickiego w g³¹b dzia³ek ewidencyjnych, w celu zapewnienia 10 metrowego ogólnodostêpnego pasa wokó³
jeziora.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe

§7. Stawka procentowa bêd¹ca podstaw¹ jednorazowej
op³aty za wzrost wartoci nieruchomoci (art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) dla terenu objêtego niniejszym planem wynosi 10%.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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