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UCHWA£A Nr XXIX/237/2005 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu po³o¿onego w obrêbie W³oszakowice (Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) 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) w zwi¹zku 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, ostatnia zmiana (Dz.U. z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087) wykonuj¹c uchwa³ê Nr XXI/242/2001 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:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu po³o¿onego w obrêbie W³oszakowice (Boszkowo Letnisko ul. Turystyczna), który do dnia 31 grudnia 2002 r.
sporz¹dzony by³ jako zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice w miejscowoci W³oszakowice, zwany dalej planem, którego ustalenia
stanowi¹ treæ niniejszej uchwa³y,
§2. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest Rysunek planu w skali
1: 1000 stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
2. Obowi¹zuj¹ce granice obszaru objêtego planem oznaczono na Rysunku planu.
3. W granicy obszaru objêtego planem Rysunek planu
obowi¹zuje w zakresie okrelonym niniejsz¹ uchwa³¹.
§3. Przedmiotem planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach.
2) linie rozgraniczaj¹ce ulice oraz drogi publiczne,
3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie,
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów,
7) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym
zakaz zabudowy wynikaj¹cy z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawid³owego zagospodarowania zasobami
przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.
§4. Przez dzia³kê rekreacyjn¹ z dopuszczeniem zabudowy
letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej nale¿y rozumieæ
dzia³kê budowlan¹, oznaczon¹ symbolem ZR, MN, o której
mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr
130, poz. 1087), s³u¿¹ca wypoczynkowi, na której dopuszcza
siê lokalizacjê budynku letniskowego albo mieszkalnego jednorodzinnego o funkcji wypoczynkowej przeznaczonego do
u¿ytkowania ca³orocznego.
§5. Obszar objêty planem znajduje siê na obszarze Przemêckiego Parku Krajobrazowego powo³anego rozporz¹dzeniem nr 115a/91 Wojewody Leszczyñskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powo³ania Przemêckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Województwa Leszczyñskiego z 1996 r.
Nr 22, poz. 89 i Nr 48, poz. 146). Sposób zagospodarowania
obszaru objêtego planem nie mo¿e nie uwzglêdniaæ ograniczeñ i zakazów wprowadzonych w/w rozporz¹dzeniem.
§6. Teren objêty planem le¿y w strefie W ochrony
archeologicznej. Wykonanie prac ziemnych wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W uzgodnieniu konserwatorskim ustala siê wymogi dotycz¹ce ochrony stanowiska, w tym miêdzy innymi ratownicze badania
wykopaliskowe lub nadzory archeologiczne.
ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce terenów o ró¿nym przeznaczeniu
wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi
§7. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 1 KL
przeznacza siê pod komunikacjê publiczn¹- ulicê lokaln¹ klasy
L (pod poszerzenie drogi publicznej Boszkowo do Orodka
¯eglarskiego; jest to ul. Turystyczna, stanowi¹ca dzia³kê gruntu nr 634, która usytuowana jest poza obszarem objêtym
planem).
§8. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 2 Kw
przeznacza siê pod komunikacjê niepubliczna - drogê we-
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wnêtrzn¹. Szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 7 m.
§9. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 3 Kw
przeznacza siê pod komunikacjê niepubliczn¹ - drogê wewnêtrzn¹, stanowi¹c¹ ci¹g pieszo - jezdny (siêgaczowy)
o szerokoci nie mniej ni¿ 5 m. Istniej¹c¹ drogê o szerokoci
ca 3 m nale¿y poszerzyæ kosztem czêci dzia³ek budowlanych
oznaczonych nr 17, 18, 19, 20, 21, 22.
§10. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 4 Kw
przeznacza siê na komunikacjê niepubliczn¹ - drogê wewnêtrzn¹, stanowi¹c¹ ci¹g pieszo - jezdny (siêgaczowy)
o szerokoci nie mniejszej ni¿ 5 m. Istniej¹c¹ drogê,
o szerokoci ca 3 m, nale¿y poszerzyæ kosztem czêci dzia³ek
budowlanych oznaczonych nr 23, 24, 25, 26.
§11. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 5
ZR, MN przeznacza siê pod dzia³ki rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wyznacza siê, liniami wewnêtrznego podzia³u, jedenacie
dzia³ek budowlanych. Dzia³ki oznaczono numerami od 1 do
11.
2. Na dzia³ce budowlanej oznaczonej nr 1, 6, 7 dopuszcza
siê lokalizacje budynku wolnostoj¹cego: letniskowego lub
mieszkalnego jednorodzinnego. Na dzia³ce budowlanej oznaczonej nr 2, 3, 4, 5 oraz 8, 9, 10, 11 dopuszcza siê lokalizacjê
budynku letniskowego lub mieszkalnego jednorodzinnego
w zabudowie bliniaczej.
3. Warunkiem realizacji budynku letniskowego lub mieszkalnego jednorodzinnego jest wyprzedzaj¹ca budowa nastêpuj¹cych obiektów budowlanych:
1) lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej (wraz z przy³¹czami kanalizacyjnymi), przy³¹czonej do przepompowni
cieków sanitarnych P5B, o której mowa w §17 ust. 2,
2) lokalnej sieci wodoci¹gowej (wraz z przy³¹czami wodoci¹gowymi) pod³¹czonej do komunalnego lub indywidualnego systemu wodoci¹gowego, zlokalizowanego poza obszarem objêtym planem.
4. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce wolnostoj¹cego budynku letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego):
1) budynek nale¿y usytuowaæ w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy okrelonej na Rysunku planu (w odleg³oci od frontu
dzia³ki - 5 m),
2) budynek nale¿y pokryæ dachem dwuspadowym, symetrycznym, w uk³adzie szczytowym, o k¹cie po³aci dachowej 40 - 45 stopni; wysokoæ budynku, licz¹c od poziomu
terenu do kalenicy, nie powinna byæ wiêksza ni¿ 7 m,
3) w budynku parterowym; dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe (mieszkalne),
4) nie nale¿y przewidywaæ podpiwniczenia budynku, poziom
zerowy ustala siê w granicy od 0,4 m do 0,6 m, przy czym
przy posadowieniu budynku nale¿y uwzglêdniæ warunki
gruntowo - wodne, zwi¹zane z zalewowym charakterem
terenu; w przypadkach uzasadnionych nale¿y zdrenowaæ.
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5. Budynek letniskowy lub mieszkalny jednorodzinny,
o którym mowa w ust. 4 zlokalizowany na dzia³ce budowlanej
oznaczonej nr 6 i 7 powinien posiadaæ ciany i dach nierozprzestrzeniaj¹ce ognia, a tak¿e szerokoæ budynku od frontu
nie wiêksz¹ ni¿ 7 m.
6. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego) w zabudowie
bliniaczej:
1) budynek nale¿y usytuowaæ wed³ug zasady okrelonej na
Rysunku planu; budynek zlokalizowany bezporednio przy
granicy dzia³ki powinien mieæ cianê oddzielenia przeciwpo¿arowego od strony dzia³ki s¹siedniej o odpornoci
ogniowej okrelonej w przepisach szczególnych dotycz¹cych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,
2) budynek nale¿y usytuowaæ w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy okrelonej na Rysunku planu, (w odleg³oci od frontu
dzia³ki - 5 m),
3) budynek nale¿y pokryæ dachem dwuspadowym, symetrycznym, w uk³adzie kalenicowym, o k¹cie nachylenia
po³aci dachowej 40 - 45 stopni; wysokoæ budynku, licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy, nie powinna byæ wiêksza
ni¿ 7 m,
4) w budynku parterowym dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe (mieszkalne),
5) nie nale¿y przewidywaæ podpiwniczenia budynku; poziom
zerowy ustala siê w granicy od 0,4 m do 0,6 m, przy czym
przy posadowieniu budynku nale¿y uwzglêdniæ warunki
gruntowo - wodne, zwi¹zane z zalewowym charakterem
terenu; w przypadkach uzasadnionych teren nale¿y zdrenowaæ.
7. Przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. W pasie bezpieczeñstwa, okrelonym na Rysunku planu, nie nale¿y lokalizowaæ budynku letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego).
§12. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 6
ZR, MN przeznacza siê pod dzia³ki rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u, jedenacie
dzia³ek budowlanych. Dzia³ki oznaczono numerami od 12 do
22.
2. Na dzia³ce budowlanej oznaczonej nr 22 dopuszcza siê
lokalizacje budynku wolnostoj¹cego: letniskowego lub mieszkalnego jednorodzinnego. Na dzia³kach pozosta³ych dopuszcza siê lokalizacjê budynków letniskowych lub mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie bliniaczej.
3. Warunkiem realizacji budynku letniskowego lub mieszkalnego jednorodzinnego jest wyprzedzaj¹ca budowa nastêpuj¹cych obiektów budowlanych:
1) lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej (wraz z przy³¹czami kanalizacyjnymi), pod³¹czonej do przepompowni
cieków sanitarnych P5B, o której mowa w §17 ust. 2,
2) lokalnej sieci wodoci¹gowej (wraz z przy³¹czami wodoci¹gowymi) pod³¹czonej do komunalnego lub indywidualne-
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go systemu wodoci¹gowego, zlokalizowanego poza obszarem objêtego planem.
4. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce wolnostoj¹cego budynku letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego):
1) budynek nale¿y pokryæ dachem dwuspadowym, symetrycznym, w uk³adzie kalenicowym w stosunku do drogi
wewnêtrznej oznaczonej 3 Kw, o kacie po³aci dachowej 40
- 45 stopni; wysokoæ budynku od poziomu terenu do
kalenicy, nie powinna byæ wiêksza ni¿ 7 m,
2) w budynku parterowym dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe (mieszkalne),
3) nie nale¿y przewidywaæ podpiwniczenia budynku, poziom
zerowy ustala siê w granicy od 0,4 m do 0,6 m, przy czym
przy posadowieniu nale¿y uwzglêdniæ warunki gruntowo
- wodne, zwi¹zane z zalewowym charakterem terenu;
w przypadkach uzasadnionych teren nale¿y zdrenowaæ.
5. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego) w zabudowie
bliniaczej:
1) budynek nale¿y usytuowaæ wed³ug zasady okrelonej na
Rysunku planu, budynek zlokalizowany bezporednio przy
granicy dzia³ki powinien mieæ cianê oddzielenia przeciwpo¿arowego od strony dzia³ki s¹siedniej o odpornoci
ogniowej okrelonej w przepisach szczególnych dotycz¹cych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,
2) budynek nale¿y usytuowaæ w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy okrelonej na Rysunku planu(linia uskokowa),

2. Warunkiem realizacji budynku letniskowego lub mieszkalnego jednorodzinnego jest wyprzedzaj¹ca budowa nastêpuj¹cych obiektów budowlanych:
1) lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej (wraz z przy³¹czami kanalizacyjnymi), pod³¹czonej do przepompowni
cieków sanitarnych P5B, o której mowa w §17 ust. 2.
2) lokalnej sieci wodoci¹gowej (wraz z przy³¹czami wodoci¹gowymi), pod³¹czonej do komunalnego lub indywidualnego systemu wodoci¹gowego, zlokalizowanego poza obszarem objêtym planem.
3. Dla budynku letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego) w zabudowie bliniaczej obowi¹zuj ¹ ustalenia okrelone w §12 ust. 5.
§14. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 8
RZ przeznacza siê pod ³¹ki. Teren stanowi strefê ochronn¹
wzd³u¿ jeziora Dominickiego.
2. Lokalizacja budynku letniskowego oraz mieszkalnego,
w tym o funkcji wypoczynkowej, a tak¿e obiektu budowlanego s³u¿¹cego rolnictwu jest zabroniona.
3. W miejscu oznaczonym na Rysunku planu wyznacza
siê lokalizacje nastêpuj¹cych obiektów budowlanych: przepompowni cieków sanitarnych P5B i kolektora t³ocz¹cego
kanalizacji sanitarnej T5B.
4. Nale¿y zapewniæ dostêp do jeziora Dominickiego zwi¹zany z powszechnym korzystaniem z wód. Na terenie dopuszcza siê mo¿liwoæ urz¹dzenia ci¹gów pieszych. Ci¹gi piesze
mog¹ przebiegaæ inaczej ni¿ przedstawiono na Rysunku planu.

3) budynek nale¿y pokryæ dachem dwuspadowym, symetrycznym, w uk³adzie kalenicowym, o k¹cie nachylenia
po³aci dachowej 40 - 45 stopni; wysokoæ budynku, licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy, nie powinna byæ wiêksza
ni¿ 7 m,

5. Na terenie zabronione jest wysypywanie, zakopywanie
i wylewanie odpadów oraz innych nieczystoci, niszczenie
szaty rolinnej, a tak¿e przekszta³cenia naturalnego ukszta³towania terenu. W zwi¹zku z niekorzystnym przekszta³ceniem
naturalnego ukszta³towania terenu obowi¹zuje jego rekultywacja poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.

4) w budynku parterowym dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe (mieszkalne),

ROZDZIA£ III

5) nie nale¿y przewidywaæ podpiwniczenia budynku; poziom
zerowy ustala siê w granicy od 0,4 m do 0,6 m, przy czym
przy posadowieniu budynku nale¿y uwzglêdniæ warunki
gruntowo-wodne, zwi¹zane z zalewowym charakterem
terenu; w przypadkach uzasadnionych teren nale¿y zdrenowaæ.

Ustalenia dotycz¹ce sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej

6. Przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. W pasie bezpieczeñstwa okrelonego na Rysunku planu, nie nale¿y lokalizowaæ budynku letniskowego (mieszkalnego jednorodzinnego).

§15. 1. Planowane sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, a w szczególnoci: lokalne sieci wodoci¹gowe, lokalne grawitacyjne sieci kanalizacyjne, linie kablowe elektryczne:
zasilaj¹ce i owietleniowe, doziemne linie telekomunikacyjne
oraz inne sieci i urz¹dzenia nale¿y lokalizowaæ w drogach
wewnêtrznych (Kw), w ulicy lokalnej oznaczonej 1 KL oraz na
terenie oznaczonym 8 RZ.

§13. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 7
ZR, MN przeznacza siê pod dzia³ki rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zabudowê nale¿y przewidywaæ w uk³adzie bliniaczym. Wyznacza siê, liniami wewnêtrznego podzia³u, cztery dzia³ki
budowlane. Dzia³ki oznaczono numerami 23, 24, 25, 26.

2. W przypadku, kiedy ze wzglêdów technicznych sieæ
(urz¹dzenie) nie mo¿e byæ usytuowane w sposób okrelony
w ust. 1, dopuszcza siê jej lokalizacjê na terenie ZR, MN, pod
warunkiem, ¿e bêdzie prowadzona w sposób nie utrudniaj¹cy
prawid³owego zagospodarowania poszczególnych dzia³ek
budowlanych.
§16. Zaopatrzenie w wodê dla celów socjalno- bytowych
i zabezpieczenia przeciwpo¿arowego nale¿y przewidywaæ
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z systemu wodoci¹gowego (komunalnego lub indywidualnego) zlokalizowanego poza obszarem objêtym planem. Nale¿y
d¹¿yæ do piercieniowego uk³adu sieci. Woda do picia i na
cele gospodarcze powinna odpowiadaæ warunkom okrelonym w przepisach odrêbnych.

§20. Postêpowanie z odpadami komunalnymi okrela w³aciwa uchwala Rada Gminy W³oszakowice dotycz¹ca szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
gminy W³oszakowice.

§17. 1. Zabrania siê wprowadzania cieków do ziemi
oraz wód. cieki (bytowe) nale¿y odprowadziæ do lokalnej
grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej poprzez przy³¹cze kanalizacyjne.

ROZDZIA£ IV

2. Lokaln¹ sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y pod³¹czyæ do przepompowni cieków sanitarnych P5B i kolektora t³ocznego
kanalizacji sanitarnej T5B; usytuowanie tych obiektów budowlanych okrela Rysunek planu (usytuowanie jest zgodne
z decyzj¹ znak AB-7032/W/111/99 o pozwoleniu na budow¹
z dnia 18 padziernika 1999 r. wydan¹ dla kanalizacji sanitarnej Dominice - Boszkowo - Ujazdowo).
3. Wody deszczowe umownie czyste nale¿y odprowadziæ
powierzchniowo na teren poszczególnych dzia³ek budowlanych.
§18. 1. Dla obiektów budowlanych wymagaj¹cych ogrzewania, jako czynnik grzewczy nale¿y przyj¹æ paliwa ekologiczne, a w szczególnoci gazowe (propan), p³ynne (olej opa³owy
lekki), energiê elektryczn¹, a tak¿e paliwa sta³e (koks, wêgiel,
odpady drzewne, itp.).
2. Naziemny zbiornik na paliwo ekologiczne nie mo¿e byæ
usytuowany od frontu dzia³ki budowlanej.
§19. Zasilanie w energiê elektryczn¹, w iloci niezbêdnej
do pokrycia zapotrzebowania mocy, nale¿y przewidzieæ
z istniej¹cej stacji transformatorowej, zlokalizowanej poza
obszarem objêtym planem, poprzez linie kablowe elektryczne
niskiego napiêcia.

Przepisy koñcowe
§21. Warunek budowy lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej oraz lokalnej sieci wodociagowej (bêd¹cy warunkiem realizacji zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej) uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli inwestor (zarz¹dca)
sieci bêdzie móg³ przyst¹piæ do u¿ytkowania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
§22. W granicy obszaru objêtego planem, na terenach
poznaczonych symbolami: KL, ZR, MN, Kw (z wyj¹tkiem
terenu oznaczonego 8 RZ) wystêpuj¹ u¿ytki rolne stanowi¹ce
³¹ki kl. V pochodzenia organicznego o powierzchni ogó³em
0,7220 ha, na które wyra¿ona zosta³a zgoda Wojewody Wielkopolskiego na przeznaczenie na cele nierolnicze, zawarta
w decyzji Nr RR-Le-IX-15-77110/6/2003 z dnia 23.04.2003 r.
§23. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu op³at, o której
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do obszaru
objêtego planem, ustala siê w wysokoci 20%.
§24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.
§25. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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