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UCHWA£A Nr XXIV/172/2009 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice
- fragment miejscowo�ci Krzycko Wielkie

Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami, ostatnia
zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 i 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 2008 r.Nr.223, poz. 1458) oraz w
zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Gminy W³oszakowice Nr XXXV/276/
2006 r. z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie: Przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Krzycku Wielkim dla dzia³ek ewidencyjnych nr:
180/14, 180/15, 180/16, 180/18, 184/7, 560/4,561/1,660/2 Rada
Gminy W³oszakowice uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy W³oszakowice - fragment miejscowo�ci Krzyc-
ko Wielkie - zwany dalej planem, zgodnie ze struktur¹ funkcjo-
nalno - przestrzenn¹ ustalon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy W³oszakowi-
ce, uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy W³oszakowice.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Plan, o którym mowa w §1 obowi¹zuje na terenie dz.
ew. nr 180/14, 180/15, 180/16, 180/18, 184/7, 560/4, 561/1, 660/
2 po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Krzycko Wielkie, zgod-
nie z w/w studium

§3. Integraln¹ czê�æ planu stanowi:

1. Tekst planu - bêd¹cy tre�ci¹ niniejszej uchwa³y.

2. Rysunek planu - za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1: 1000,
obejmuj¹cy obszar, o którym mowa w §2.

3. Rozstrzygniêcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do planu.

4. Rozstrzygniêcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania- stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do niniejszego piargu.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nu oraz okre�lenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy dla obszaru, o którym mowa w §2 dla projektowa-
nego terenu aktywizacji gospodarczej.

§5. Zakres planu obejmuje problematykê okre�lon¹ w art.
15 ust. 2 i 3 ustawy, a w szczególno�ci:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej.

5. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznej.

6. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
przepisów szczególnych.

8. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci objê-
tych planem.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny.

11. Tereny, na których przewiduje siê stosowanie systemów
indywidualnych lub grupowych oczyszczania �cieków lub
stosowania bezodp³ywowych zbiorników na gromadzenie
�cieków gospodarczo - bytowych.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów.

14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
ty, o której mowa w art. 36, ust. 4. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§6. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

1. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.

2. Oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu,
zgodnie z legend¹ rysunku planu.

3. Pozosta³e oznaczenia liniowe, charakteryzuj¹ce granice,
oraz liniowe systemy infrastruktury technicznej.

§7. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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2. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy W³oszakowice.

3. Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
jedyne dopuszczalne przeznaczenie na danym obszarze w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych (struktura funkcjonalna te-
renów wyodrêbniona barwnie).

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe.

5. Liniach rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu
- nale¿y przez to rozumieæ linie wyznaczaj¹ce tereny o
odmiennym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospo-
darowania (struktura funkcjonalna terenów wyodrêbniona
barwnie).

6. Maksymalnej powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki wyra¿ona
w m 2 lub w wielko�ci procentowej.

7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wskazan¹ na rysunku planu lub okre�lon¹
parametrem w tek�cie planu, której lokalizacja wyznacza
dopuszczalne zbli¿enie wszelkich budynków na dzia³ce do
jej granicy z drog¹ publiczn¹ lub wewnêtrzn¹.

8. Zabudowie produkcyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zabu-
dowê terenu w formie obiektów produkcyjno - technicz-
nych, sk³adowych i magazynowych wraz z infrastruktur¹
niezbêdn¹ do ich funkcjonowania.

9. Kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ poziom nadziemny
lub podziemny czê�ci budynku, zawarty miêdzy górn¹
powierzchni¹ stropu lub warstwy wyrównawczej na grun-
cie a górn¹ powierzchni¹ stropu lub stropodachu znajdu-
j¹cego siê nad t¹ czê�ci¹ w tym poddasze z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziom¹ czê�æ
budynku stanowi¹c¹ przestrzeñ na urz¹dzenia techniczne,
maj¹ce wysoko�æ w �wietle nie mniej ni¿ 2,20 m.

10. Kondygnacji nadziemnej - nale¿y przez to rozumieæ kondy-
gnacjê, której górna powierzchnia stropu lub warstwy
wyrównawczej pod³ogi na gruncie znajduje siê w poziomie
lub ponad poziomem terenu.

11. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy oraz wody powierzchniowe na
terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10
m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod-
³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê.

12. Wysoko�ci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysoko�æ
mierzon¹ od poziomu terenu do najwy¿szego punktu
dachu lub elementu.

13. Terenach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozu-
mieæ tereny wystêpowania powierzchniowych lub linio-
wych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w formie: elek-
troenergetycznych, gazowniczych, kanalizacyjnych, wodo-
ci¹gowych, telekomunikacyjnych oraz gospodarowania
odpadami

14. Terenach dróg publicznych lub wewnêtrznych - nale¿y
przez to rozumieæ wszelkie przestrzenie publiczne wykorzy-

stywane na cele komunikacji, których w³a�cicielem jest
podmiot samorz¹du, administracji specjalnej, lub podmio-
ty indywidualne.

15. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyj-
nych.

§8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu
zgodnego z planem, dopuszcza siê utrzymanie jego dotych-
czasowego zagospodarowania i u¿ytkowania, o ile jest to
zgodne z przepisami szczególnymi i obowi¹zuj¹cymi decyzja-
mi administracyjnymi.

2. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów tymczasowych i nietrwa³ych, z wyj¹tkiem obiektów
niezbêdnych przy budowie obiektu zgodnego z podstawow¹
funkcj¹ terenu.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowa-
nia, zabudowy i podzia³u

§9. Dla terenu miejscowo�ci Krzycko Wielkie w granicach
sporz¹dzenia planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia terenu:

1. Tereny zabudowy produkcyjnej (P 1, P 2).

2. Teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych (EE)

§10. Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego:

1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do nowocze-
snych form architektonicznych bran¿y produkcyjnej. Zaka-
zuje siê realizacji ogrodzeñ pe³nych z prefabrykatów beto-
nowych.

2. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki
ro�lin, charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrod-
niczego oraz gatunki drzew i krzewów zimozielonych.

3. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie utwardzone
realizowane w sposób spójny z architektur¹ obiektów
podstawowych.

§11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody, krajobrazu oraz �rodowiska kulturowego.

1. Zakazuje siê przekraczania wska�ników dotycz¹cych zago-
spodarowania terenu okre�lonych w planie.

2. Zakazuje siê odprowadzania �cieków do gruntu i wód
powierzchniowych.

3. Przewiduje siê docelowo odprowadzenie �cieków poprzez
zbiorcza sieæ kanalizacyjn¹ do istniej¹cej zak³adowej oczysz-
czalni �cieków. Do czasu zrealizowania systemu odprowa-
dzenia �cieków dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych zlokalizowanych na dzia³ce, pod
warunkiem okresowego ich opró¿niania przez wyspecjali-
zowane firmy.
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4. Ustala siê obowi¹zek sk³adowania w zamykanych zbiorni-
kach odpadów sta³ych oraz usuwanie ich przez wyspecja-
lizowane firmy.

5. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê
paliwa niskoemisyjne.

6. Zaleca siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej o pasie mini-
malnie 5,0 m przy granicy dzia³ek ewidencyjnych terenu
P1, od strony wschodniej, zachodniej i po³udniowej.

7. Teren objêty planem znajduje siê na obszarze Chronione-
go Krajobrazu Kompleks le�ny �migielsko - �wiêciechow-
ski, w zwi¹zku z powy¿szym nale¿y d¹¿yæ do systemowego
uregulowania gospodarki �ciekowej oraz realizacji syste-
mów produkcyjnych minimalizuj¹cych niekorzystne od-
dzia³ywanie na �rodowisko przyrodnicze.

8. Teren objêty opracowaniem planu zosta³ rozpoznany ar-
cheologicznie. Istnieje tu zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne nr 63 - 23/8, bêd¹ce pod opiek¹ konserwa-
torsk¹. Prace ziemne prowadziæ po zapewnieniu ratowni-
czych badañ archeologicznych metod¹ wykopaliskow¹ w
obrêbie koliduj¹cych z inwestycj¹ stanowisk archeologicz-
nych oraz sta³ego nadzoru archeologicznego na pozosta³ej
czê�ci inwestycji wykonywanych przez uprawnionego ar-
cheologa po uzyskaniu pozwolenia WKZ. Pozwolenie na-
le¿y uzyskaæ przed pozwoleniem na budowê. Koszt prac
archeologicznych ponosi inwestor.

§12. Ustala siê wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznej:

1. Dopuszcza siê lokalizacjê reklam i wolnostoj¹cych obiek-
tów ma³ej architektury, przy drogach publicznych i we-
wnêtrznych w sposób nie naruszaj¹cy zasad bezpieczeñ-
stwa, oraz przepisów szczególnych i odrêbnych.

2. Zaleca siê nasadzenia zieleni wzd³u¿ dróg publicznych.

§13. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie za-
budowy:

1) od drogi gminnej - 15,0 m,

2) od granic terenu objêtego planem - 10,0 m,

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone zosta³y
na rysunku planu.

§14. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy:

I. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
P 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1. Teren zabudowy produkcyjnej.

2. Przeznaczeniem terenu jest aktywizacja gospodarcza w
zakresie dzia³alno�ci produkcyjnej i przetwórczej.

3. Dopuszczalna zabudowa budynkami produkcyjnymi, ma-
gazynowymi, biurowymi wraz z urz¹dzeniami budowlany-
mi oraz budynkami, budowlami i urz¹dzeniami techniczny-
mi obs³uguj¹cymi tê zabudowê, takimi jak:

1) parkingi dla samochodów osobowych, i ciê¿arowych o
³¹cznej liczbie miejsc postojowych do 100 stanowisk,

2) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urz¹dze-
niami i przy³¹czami,

3) urz¹dzenia melioracji wodnych i baseny przeciwpo¿a-
rowe i retencyjne,

4) obiekty ma³ej architektury,

5) wolnostoj¹ce urz¹dzenia reklamowe.

4. Dopuszcza siê zabudowê terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem P 1 do 60% jego powierzchni.

5. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien byæ
mniejszy ni¿ 30% powierzchni terenu.

6. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy nie wiêcej ni¿
25 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu
dachu lub elementu.

7. Dachy p³askie, dwuspadowe lub wielospadowe.

8. Dopuszczalny poziom ha³asu dla terenów zabudowy pro-
dukcyjnej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

II. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
P 2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1. Teren zabudowy produkcyjnej jako zaplecze do rozbudo-
wy istniej¹cego zak³adu produkcyjnego.

2. Przeznaczeniem terenu jest aktywizacja gospodarcza w
zakresie dzia³alno�ci produkcyjnej.

3. Dopuszczalna zabudowa budynkami produkcyjnymi, ma-
gazynowymi, biurowymi wraz z urz¹dzeniami budowlany-
mi oraz budynkami, budowlami i urz¹dzeniami techniczny-
mi obs³uguj¹cymi tê zabudowê, takimi jak:

1) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urz¹dze-
niami i przy³¹czami,

2) urz¹dzenia melioracji wodnych i baseny przeciwpo¿a-
rowe i retencyjne,

3) obiekty ma³ej architektury,

4. Dopuszcza siê zabudowê terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem P 2 do 60% jego powierzchni.

5. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie powinien byæ
mniejszy ni¿ 30% powierzchni terenu.

6. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy nie wiêcej ni¿
25 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu
dachu lub elementu.

7. Dachy jednospadowe lub dwuspadowe.

8. Dopuszczalny poziom ha³asu dla terenów zabudowy pro-
dukcyjnej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

III. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem EE obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1. Teren projektowanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych -
stacja transformatorowa.

2. Mo¿liwa realizacja innych obiektów bezpo�rednio zwi¹zanych
ze struktur¹ funkcjonaln¹ w zakresie zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, innych ni¿ elektroenergetyczne lokalnych sieci
infrastruktury technicznej wraz z urz¹dzeniami i przy³¹czami.
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§15. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym:

1. Dopuszcza siê zagospodarowanie i zabudowê dzia³ek wed³ug
projektowanego na rysunku planu podzia³u o ile posiadaj¹
one gabaryty umo¿liwiaj¹ce sytuowanie budynków, spe³nia-
j¹ce warunki wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.

2. Dopuszcza siê inny sposób podzia³u dzia³ek na terenie
objêtym planem pod warunkiem zachowania pozosta³ych
ustaleñ planu.

3. W celu uzyskania parametrów umo¿liwiaj¹cych realizacjê
zabudowy na dzia³ce, dopuszcza siê scalanie nieruchomo-
�ci na zasadach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

4. Dzia³ki budowlane powstaj¹ce z wtórnego podzia³u terenu
lub podzia³u terenu po jego uprzednim scaleniu musz¹
posiadaæ wymiary dzia³ki umo¿liwiaj¹ce jej zabudowê,

5. Powierzchnia dzia³ki dla terenów powierzchniowej infra-
struktury technicznej mo¿e zostaæ okre�lona zgodnie z
zapotrzebowaniem wnioskodawcy.

§16. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
komunikacji drogowej:

1. Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne stawiane
poszczególnym ci¹gom komunikacyjnym nale¿y okre�laæ
w oparciu o przepisy szczególne.

2. Realizacja wjazdów na drogi publiczne (drogi gminne) -
podlega uzgodnieniu z ich zarz¹dc¹.

§17. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady korzystania i rozwoju
infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z sieci wodoci¹-
gowej lub z indywidualnych ujêæ wody.

2. Ustala siê obowi¹zek budowy szczelnych zbiorników bez-
odp³ywowych do czasu pod³¹czenia do grupowego syste-
mu odprowadzania i oczyszczania �cieków (oczyszczalnia
zak³adowa).

3. Ustala siê etapow¹ budowê systemu kanalizacji sanitarnej
dla ca³ego obszaru objêtego opracowaniem planu miej-
scowego.

4. Ustala siê odprowadzanie wód deszczowych do projekto-
wanych sieci kanalizacji deszczowej, na w³asny teren nie-
utwardzony lub do zbiornika wód opadowych.

5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ bêdzie kontynuowane
z istniej¹cych sieci SN 15 kV, istniej¹cych i projektowanych
stacji transformatorowych oznaczonych symbolem EE i
linii rozprowadzaj¹cych 0,4 kV.

6. Niezbêdne modernizacje sieci elektroenergetycznych do-
konywane byæ mog¹ na terenach ich dotychczasowej
lokalizacji.

7. W przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatoro-
wych, inwestor musi udostêpniæ teren w celu ich realizacji.

8. Odleg³o�ci budynków od napowietrznych linii elektroener-
getycznych powy¿ej 1 kV, musz¹ byæ obliczone ka¿dorazo-
wo przy projektowaniu zagospodarowania dzia³ki lub tere-
nu wg. PN-75/E- 05100.

9. Zasilanie w media wed³ug uzyskiwanych do pozwolenia na
budowê, warunków okre�lonych przez dostawcê.

10. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych
sieci, oraz szczegó³owe ich rozmieszczenie zostan¹ okre-
�lone w specjalistycznych opracowaniach bran¿owych.

ROZDZIA£ III

Ustalenia inne

§18. Teren objêty planem, nie wymaga uzyskania zgody
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego na zmianê przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§19. Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, okre�la siê stawkê procentow¹
s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

Ustala siê stawkê procentow¹ dla nastêpuj¹cych terenów
oznaczonych na rysunkach planu symbolami:

1) P 1 - 20%

2) P 2 - 20%

3) EE - 1%

§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.

§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.
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