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UCHWA£A Nr XIX/202/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy W≥oszakowice dot. dzia≥ek nr 146/1, 152/4,
536/3, 537 oraz czÍúÊ dz. nr 538/1 i 539/1 we wsi Krzycko Wielkie

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o†zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15,
poz.†139 z†1999 r. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8†marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ze zmianami), oraz w zwiπzku
z†Uchwa≥π Nr†XXV/196/98 Rady Gminy W≥oszakowice z dnia
18.06.1998†r. w sprawie przystπpienia do wprowadzenia zmia-
ny do planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W≥oszakowice w†Krzycku Wielkim uchwala siÍ zmianÍ planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszako-
wice, zatwierdzonego przez RadÍ Gminy W≥oszakowice w dniu
12†grudnia 1994 r. Uchwa≥π Nr IV/23/94 (og≥osz. w Dz. Urz.
Woj. Leszcz. Nr 16, poz.†102), obejmujπcπ dzia≥ki nr ewid. 537,
146/1, 536/3, 152/4, oraz czÍúÊ dzia≥ek nr ewid. 538/1 i 539/1
we wsi Krzycko Wielkie ñ zwanπ dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne

ß1
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jego integralnπ czÍúciπ, w skali 1:500, na ktÛry sk≥adajπ
siÍ dzia≥ki nr ewid. 537, 146/1, 536/3, 152/4, oraz czÍúÊ
dzia≥ek nr ewid. 538/1 i 539/1 we wsi Krzycko Wielkie.

ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) wyznaczeniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe jest on

wyznaczony na obszarze objÍtym zmianπ planu,
2) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to

rozumieÊ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ

takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi, przeznacze-
niu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ rodzaje
przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥niajπ lub
wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,

4) nakazywaniu, zakazywaniu lub obowiπzywaniu ñ naleøy przez
to rozumieÊ, øe wprowadza siÍ zakaz, nakaz lub obowiπzek
na obszarze objÍtym zmianπ planu.

5) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren
o†nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasa-
dzeniami w postaci 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,

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛlne

ß3
Istotπ wprowadzanej zmiany jest przeznaczenie terenu oznaczo-
nego dotπd symbolem ìRPî teren upraw polowych bez prawa
zabudowy, na teren zabudowy przemys≥owej, oznaczony symbo-
lem ì9.40Pî.

ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1: 500,

stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu funkcjo-

nalnym ñ oznaczone graficznie na rysunku planu ñ sπ
obowiπzujπcymi ustaleniami planu.

ß5
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach

administracyjnych naleøy okreúlaÊ wg zasad ustalonych
w†stosunku do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajπcy-
mi, o jakich mowa w ß4 ust. 2, z uwzglÍdnieniem ustaleÒ
dotyczπcych infrastruktury technicznej, o jakich mowa w†ust.†2
(poniøej).

2. Ustala siÍ nastÍpujπce ogÛlne zasady wyposaøenia terenu
objÍtego planem w urzπdzenia infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodÍ:

zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgu wiej-
skiego, po jej rozbudowie, za zgodπ i na warunkach
podanych przez w≥aúciciela sieci,

2) w zakresie gospodarki úciekowej:
odprowadzenie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
zlokalizowanych wg przepisÛw szczegÛlnych. OprÛønia-
nie na zasadach obowiπzujπcych miejscowo. Po wybudo-
waniu obowiπzek pod≥πczenia do systemu kanalizacji
sanitarnej.
åcieki deszczowe naleøy odprowadzaÊ do odbiornika po
uprzednim podczyszczeniu zgodnie z obowiπzujπcymi
w†tym zakresie przepisami,

3) w zakresie ogrzewania (zaopatrzenia w ciep≥o):
ogrzewanie z w≥asnej kot≥owni, zalecane stosowanie
ekologicznych ürÛde≥ ciep≥a (energia elektryczna, olej
opa≥owy, itp.)
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4) w zakresie telekomunikacji:
moøliwoúÊ przy≥πczenia do istniejπcej sieci telekomunika-
cyjnej, za zgodπ i na warunkach podanych przez Zak≥ad
Telekomunikacji w Lesznie

5) w zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi:
gromadzenie po obowiπzkowej segregacji w obrÍbie
w≥asnej dzia≥ki, systematyczny wywÛz odpadÛw sta≥ych
na wysypisko gminne na warunkach miejscowych,

6) w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ:
doprowadzenie energii elektrycznej z istniejπcej sieci, po
jej rozbudowie, za zgodπ i na warunkach podanych przez
Zak≥ad Energetyczny.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu

ß6
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.40 P
ustala siÍ:
1) jako przeznaczenie podstawowe ñ zabudowa przemys≥owa,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne ñ zabudowa towarzyszπca

tj. obiekty us≥ugowe, administracyjne, gospodarczo-garaøo-
we, socjalno-sanitarne, itp.,

3) dzia≥alnoúÊ przemys≥owa i us≥ugowa nie moøe powodowaÊ
uciπøliwoúci na tereny sπsiadujπce. Lokalizacja przyjÍtej do
realizacji dzia≥alnoúci przemys≥owej bπdü us≥ugowej wymaga
uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej P.I.S. na etapie wyda-
wania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

4) na etapie projektowania ñ w planie zagospodarowania prze-
widzieÊ miejsce pod urzπdzenia elektroenergetyczne w iloúci
niezbÍdnej do zapotrzebowanej mocy ñ w uzgodnieniu z ZE,

5) lokalizacja obiektÛw i urzπdzeÒ winna byÊ zgodna z przepi-
sami szczegÛlnymi i odrÍbnymi,

6) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z drogi polnej nr ewid. 539/1
oraz terenu istniejπcego Zak≥adu Produkcji Tektury Falistej
i†OpakowaÒ,

7) wokÛ≥ granic terenu opracowania dokonaÊ nasadzeÒ zieleni
úredniowysokiej i wysokiej z zastosowaniem gatunkÛw zimo-
zielonych,

8) obowiπzuje pe≥ne wykorzystanie i ochrona istniejπcych za-
drzewieÒ i zakrzewieÒ, nasycenie terenu zieleniπ nie mniej-
sze niø 25%,

9) w obrÍbie obszaru objÍtego planem zapewniÊ zaopatrzenie
wodne do celÛw gaúniczych oraz drogi poøarowe zapewnia-
jπce swobodny dojazd dla jednostek straøy poøarnej ñ naleøy
rÛwnieø zapewniÊ moøliwoúci i warunki do prowadzenia
dzia≥aÒ ratowniczych,

10)w/w obszar jest zdrenowany tzw. drenowaniem systema-
tycznym, na etapie projektowania wymagane uzgodnienie
z†Gminnπ SpÛ≥kπ Wodnπ we W≥oszakowicach,

11)teren w rejonie strefy ìWî ochrony archeologicznej. Dzia≥al-
noúÊ inwestycyjna w strefie ìWî na etapie projektowania

i†realizacji wymaga uzgodnienia z WKZ, ktÛry okreúli warunki
dopuszczajπce do realizacji inwestycji: nadzory archeologicz-
ne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac arche-
ologicznych ponosi inwestor.

12)dopuszczalny poziom ha≥asu wyraøony rÛwnowaønym pozio-
mem düwiÍku A przenikajπcy do úrodowiska, dla w/w
obszaru wynosi dla pory dnia 50 dB i pory nocy 40 dB.

ROZDZIA£ IV
Ustalenia koÒcowe

ß7
Uchyla siÍ ustalenia Uchwa≥y Nr IV/23/94 Rady Gminy W≥osza-
kowice z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszako-
wice, w czÍúci obejmujπcej dzia≥ki nr ewid. 537, 146/1 536/3,
152/4, i cz. dzia≥ek nr ewid. 538/1 i 539/1 we wsi Krzycko
Wielkie.

ß8
Ustalenia niniejszego planu sπ przepisem gminnym i stanowiπ
podstawÍ do ustalania warunkÛw zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu objÍtego planem.

ß9
Do planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodniczeî.

ß10
Decyzjπ Wojewody Wielkopolskiego Nr GN.LE-77110/5/2001
z dnia 26.04.2001 r. przeznacza siÍ na cele nierolnicze, teren
o ≥πcznej powierzchni 4.0706 ha stanowiπcy grunty rolne kl. IV.

ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala siÍ stawkÍ procentowπ op≥aty od
wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 20%.

ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszako-
wice.

ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy W≥oszakowice

(ñ) Andrzej Patelka
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