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4) woda z istniejπcego wodociπgu ñ dla terenÛw okreúlonych
w za≥ nr 1 oraz projektowanej sieci ñ dla terenÛw okreúlo-
nych w za≥. Nr 2;

5) energia elektryczna ñ wg warunkÛw technicznych z istniejπcej
sieci energetycznej;

6) sieÊ gazowa ñ wg warunkÛw technicznych projektowanej
dla wsi Dolaszewo sieci gazowej úredniego ciúnienia;

7) sta≥e odpady komunalne ñ wywÛz na istniejπce wysypisko
gminne we wsi KotuÒ;

8) ogrzewanie budynkÛw ñ kot≥ownie indywidualne gaz ziemny
lub p≥ynny. Kot≥ownie olejowe bπdü ogrzewanie elektryczne.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe

ß8
1. Ustala siÍ 10% stawkÍ z tytu≥u wzrostu wartoúci nierucho-

moúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu dla obszary
oznaczonego na za≥πczniku nr 1 do uchwa≥y.

2. Ustala siÍ 25% stawkÍ z tytu≥u wzrostu wartoúci nierucho-
moúci w zwiπzku z uchwaleniem zmiany planu dla obszaru
oznaczonego na za≥πczniku nr 2 do uchwa≥y.

ß9
Tracπ moc na terenie objÍtym zmianπ planu ustalenia uchwa≥y
nr V/24/89 Gminnej Rady Narodowej w Szyd≥owie z dnia
06.04.1989 r.

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Szyd≥owo.

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy

(ñ) Jan Musia≥ek
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UCHWA£A Nr XVIII/187/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 19 kwietnia 2001 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia≥ek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy
letniskowej we wsi Krzycko Wielkie, dzia≥ki nr 394 i 396

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r.
z pÛün.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r. z pÛün.zm.) uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice zatwie-
rzonego uchwa≥π Rady Gminy W≥oszakowice Nr IV/23/94 z dnia
12.12.1994 r. (Dz.Urz. Woj.LeszczyÒskiego nr 16 poz. 102 z dnia
15 grudnia 1994 r.) obejmujπcπ obszar: wieú Krzycko Wielkie,
dzia≥ki nr 394 i 396 (teren A i B) zwanπ dalej planem.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne

ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze ktÛrego granice
okreúla rysunek planu zatytu≥owany: Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego opracowany w skali 1:5000.

ß2
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:5000

stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi
ustaleniami planu.

ß3
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ w stosunku do obszaru objÍ-
tego planem wed≥ug zasad okreúlonych w ustaleniach szczegÛ-
≥owych Rozdzia≥ II i III uchwa≥y.

ß4
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym

mowa w ß1 uchwa≥y,
2) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu

w skali 1:5000 ñ stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to

rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu PostÍpo-
wania Administracyjnego),

4) wyznaczeniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe jest ona
wyznaczony na obszarze objÍtym planem,
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5) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren o
nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasa-
dzeniami w formie drzew, krzewÛw, roúlin okrywowych
i trawy,

6) nasyceniu terenu zieleniπ wyraøonπ procentem powierzchni
dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ powierzchni
terenu, ktÛra ma zostaÊ przeznaczona na cele zieleni,

7) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej wyraøonej procentem
powierzchni dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ
powierzchni terenu zabudowanego,

8) wysokoúÊ obiektÛw budowlanych (budynkÛw) ñ naleøy przez
to rozumieÊ wysokoúÊ liczonπ od poziomu terenu do najwyø-
szego punktu dachu,

9) zakazywaniu, nakazywaniu lub obowiπzywaniu ñ naleøy przez
to rozumieÊ, øe wprowadza siÍ zakaz, nakaz lub obowiπzek
na obszarze objÍtym planem,

10)zaleceniu ñ naleøy przez to rozumieÊ propozycjÍ rozwiπzaÒ
nie majπcej rangi przepisy gminnego.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe

ñ Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce
terenu o rÛønych funkcjach i rÛønych

zasadach zagospodarowania
ñ Lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania

zabudowy oraz urzπdzenia terenu
ñ Zasady podzia≥u terenu na dzia≥ki

ß5
1. Wyznacza siÍ teren dzia≥ek rekreacyjnych z dopuszczeniem

zabudowy letniskowej
1) linie rozgraniczajπce o ktÛrym mowa w ust. 1 okreúla

rysunek planu ñ linie rozgraniczajπce stanowiπ jedno-
czeúnie granice obszaru objÍtego planem,

2) teren o ktÛrym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem 1 ZR (teren A).

2. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy dla terenu o ktÛrym
mowa w ust. 1:
1) ustala siÍ liniÍ zabudowy nie mniej niø 5,0 m od istnie-

jπcej drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 395/1,
2) wysokoúÊ obiektÛw budowlanych nie wiÍksza niø 1 kon-

dygnacja z poddaszem uøytkowym,
3) pokrycie budynkÛw dachami stromymi symetrycznymi

o kπcie nachylenia do 70∞,
4) pokrycie dachÛw dachÛwkπ ceramicznπ lub materia≥em

dachÛwkopodobnym ñ zaleca siÍ kolor czerwony,
5) nie dopuszcza siÍ lokalizacji wolnostojπcych garaøy i bu-

dynkÛw gospodarczych,
6) obowiπzuje nasycenie terenu zieleniπ nie mniejsze niø 50%,
7) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej nie wiÍksza niø

30%,
8) charakter architektoniczny obiektÛw harmonizujπcy z oto-

czeniem i uwzglÍdniajπcy elementy architektury kulturowej
regionu,

9) poziom posadowienia parteru budynkÛw nie wyøszy niø
0,40 m nad poziomem terenu i jednakowy dla wszystkich
obiektÛw,

10)dostÍpnoúÊ komunikacyjna od istniejπcej od strony po≥ud-
niowej drogi (dr.dz. nr 395.1) ≥πczπcej siÍ z ulicπ Go≥anickπ.

3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady podzia≥u terenu na dzia≥ki:
1) dzia≥ki nie mogπ byÊ mniejsze niø 400 m2,
2) ustala siÍ, øe wszystkie dzia≥ki oprÛcz skrajnych bÍdπ

w kszta≥cie prostokπta,
3) zaleca siÍ poszerzenie istniejπcej w sπsiedztwie drogi,

kosztem dzia≥ki nr 394 do szerokoúci min. 8,0 m.

ß6
1. Wyznacza siÍ teren dzia≥ek rekreacyjnych z dopuszczeniem

zabudowy letniskowej
1) linie rozgraniczajπce o ktÛrych mowa w ust. 1 okreúla

rysunek planu ñ linie rozgraniczajπce stanowiπ jednocze-
únie granice obszaru objÍtego planem,

2) teren o ktÛrym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku
planu symbolem 2ZR (teren B).

2. Ustala siÍ nastÍpujπce warunki zabudowy dla terenu o ktÛrym
mowa w ust. 1:
1) ustala siÍ liniÍ zabudowy nie mniej niø 4,0 m od linii

rozgraniczajπcej projektowanej drogi dojazdowej (od strony
po≥udniowej dzia≥ek),

2) ustala siÍ pozostawienie od strony jeziora wolnego od
zabudowy pasa zieleni (szer. Min. 30,0 m) ñ teren
po≥oøony jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego
wokÛ≥ jeziora,

3) wysokoúÊ obiektÛw nie wiÍksza niø 1 kondygnacja z pod-
daszem uøytkowym,

4) pokrycie budynkÛw dachami stromymi symetrycznymi
o kπcie nachylenia do 70∞,

5) pokrycie dachÛw dachÛwkπ ceramicznπ lub materia≥em
dachÛwko-podobnym ñ zaleca siÍ kolor czerwony,

6) na kaødej dzia≥ce naleøy projektowaÊ tylko jeden obiekt
ñ budynek mieszczπcy zarÛwno czÍúÊ mieszkalnπ jak
i gospodarczπ lub garaøowπ,

7) obowiπzuje nasycenie terenu zieleniπ nie mniejsze niø 50%,
8) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej nie wiÍksza niø

30%,
9) charakter architektoniczny obiektÛw harmonizujπcy z oto-

czeniem i uwzglÍdniajπcy elementy architektury kulturowej
regionu,

10)poziom posadowienia parteru budynkÛw nie wyøszy niø
0,40 m nad poziomem terenu i jednakowy dla wszystkich
budynkÛw,

11)dostÍpnoúÊ komunikacyjna od istniejπcej od drogi wyzna-
czonej w obrÍbie tej dzia≥ki wzd≥uø jej po≥udniowej
granicy ñ szerokoúÊ tej drogi min. 5,00 m (droga po≥π-
czona z ulicπ Go≥anickπ).

3. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady podzia≥u terenu na dzia≥ki:
1) dzia≥ki nie mogπ byÊ mniejsze niø 400 m2,
2) ustala siÍ, øe wszystkie dzia≥ki oprÛcz skrajnych bÍdπ

w kszta≥cie prostokπta,
3) celem w≥aúciwej dostÍpnoúci komunikacyjnej ustala siÍ ko-

niecznoúÊ wyznaczenia z dzia≥ki nr 396 od jej strony po≥u-
dniowej drogi o szerokoúci min. 5,0 m zakoÒczonej placem
manewrowym 20,0 x 20,0 m (rÛwnieø wymogi p.p.ø).

ß7
1. Ustala siÍ przed realizacjπ obowiπzek kompleksowego opra-

cowania koncepcji zagospodarowania obszaru objÍtego pla-
nem (teren A i B) ñ opracowanej przez osobÍ posiadajπcπ



ó 3031 ó
Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 61 Poz. 1148



ó 3032 ó
Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 61 Poz. 1148

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia≥ Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego UrzÍdu WojewÛdzkiego w Poznaniu

aleja Niepodleg≥oúci 16/18, tel. 854 16 34, e-mail ñ dzu@poznan.uw.gov.pl
Sk≥ad, druk i rozpowszechnianie:

Sk≥ad ñ ìKoralî SpÛ≥ka z o.o., ul. JeleniogÛrska 7 PoznaÒ, telefon 841 18 21
Druk ñ Oúrodek Ma≥ej Poligrafii Zak≥adu Obs≥ugi Administracji, al. Niepodleg≥oúci 18, PoznaÒ

Rozpowszechnianie ñ Administracja i sta≥y punkt sprzedaøy ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, ul. Koúciuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Cena brutto: 36,00 z≥ISSN 1507ñ5729

T≥oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oúrodku Ma≥ej Poligrafii Zak≥adu Obs≥ugi Administracji
al. Niepodleg≥oúci 18, PoznaÒ

Egzemplarze bieøπce moøna nabywaÊ w punkcie sprzedaøy Dziennika UrzÍdowego:
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, PoznaÒ ul. Koúciuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (takøe egzemplarze z lat ubieg≥ych),
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. åw. JÛzefa 5, pok. 132
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok ìBî
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koúciuszki 4, pok. 101
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi≥a al. Niepodleg≥oúci 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika UrzÍdowego wraz ze skorowidzami sπ wy≥oøone do powszechnego wglπdu w Wielkopolskim UrzÍdzie WojewÛdzkim, w godz. 900-1400

uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w spe-
cjalnoúci architektonicznej.

2. KoncepcjÍ zagospodarowania obszaru objÍtego planem
uzgodniÊ z WojewÛdzkim Konserwatorem ZabytkÛw (teren
po≥oøony jest w strefie Ochrony Krajobrazu wokÛ≥ Jeziora
Krzyckiego i objÍty jest ochronπ konserwatorskπ).

ROZDZIA£ III
Zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej

ß8
1. Ustala siÍ docelowo obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia

obszary (teren A i B) objÍtego planem w podstawowπ sieÊ
infrastruktury technicznej, jeøeli to moøliwe powiπzanπ z istnie-
jπcym systemem (zewnÍtrznym) gminnym.

2. PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.

3. Odpady komunalne winny byÊ gromadzone na w≥asnej
posesji zgodnie z warunkami okreúlonymi w obowiπzujπcych
przepisach szczegÛlnych i systematycznie wywoøone przez
wyspecjalizowane s≥uøby na wysypisko gminne.

4. Do ogrzewania stosowaÊ wy≥πcznie ekologiczne noúniki
energii (gaz, olej opa≥owy, energiÍ elektrycznπ).

5. W obrÍbie obszaru objÍtego planem naleøy zapewniÊ zaopa-
trzenie wodne do celÛw gaúniczych oraz drogi poøarowe
zapewniajπce swobodny dojazd dla jednostek straøy poøarnej
ñ naleøy rÛwnieø zapewniÊ moøliwoúci i warunki do prowa-
dzenia dzia≥aÒ ratowniczych.

6. Prowadzenie prac budowlanych na obszarze objÍtym planem
wymaga dokonania uzgodnieÒ w TP S.A. ñ Obszar Telekomu-
nikacji Leszno (przez obszar przebiega podziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne).

7. Dopuszcza siÍ realizacjÍ obiektÛw przy rozwiπzaniu gospo-
darki úciekowej na bazie zbiornikÛw bezodp≥ywowych pod
warunkiem, øe docelowo zostanπ one pod≥πczone do systemu
zbiorczego kanalizacji úciekowej.

8. Ustala siÍ ograniczenie ha≥asu: do 40d/B (A) w nocy i 45 dB
(A) w ciπgu dnia.

ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony úrodowiska kulturowego

ß9
Teren w granicach planu obejmuje siÍ strefπ ìWî ochrony
archeologicznej (na tym terenie zlokalizowane jest stanowisko
archeologiczne) ñ wszelka dzia≥alnoúÊ inwestycyjna w strefie
ìWî wymaga uzgodnieÒ z WojewÛdzkim Konserwatorem Zabyt-
kÛw, ktÛry okreúli szczegÛ≥owe warunki dopuszczajπce do reali-
zacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.

ROZDZIA£ V
Przepisy koÒcowe

ß10
StawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty o ktÛrej mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym, w stosunku do obszaru objÍtego planem,
ustala siÍ w wysokoúci 20%.

ß11
Do planu do≥πcza siÍ prognozÍ skutkÛw wp≥ywu planu na
úrodowisko przyrodnicze.

ß12
Traci moc uchwa≥a nr IV/23/94 Rady Gminy W≥oszakowice
z dnia 12.12.1994 r. w sprawie uchwalenia planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice w od-
niesieniu do obszaru objÍtego planem

ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszakowice.

ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkoposkiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy W≥oszakowice

(ñ) Andrzej Patelka


