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UCHWA£A Nr XIX/206/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki nr ewid.
536/1 we wsi Grotniki.

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 zm.) 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. z zm.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π Nr†XI/
/110/99 Rady Gminy W≥oszakowice z dnia 30.12.1999 r.
w†sprawie przystπpienia do wprowadzenia zmiany do planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszako-
wice we wsi Grotniki uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, za-
twierdzonego przez RadÍ Gminy W≥oszakowice w dniu 12†grud-
nia 1994 r. uchwa≥π Nr IV/23/94 (og≥osz. w Dz. Urz. Woj.
Leszcz. Nr 16, poz. 102 z 1994 r.), obejmujπcπ czÍúÊ dzia≥ki
nr†ewid. 536/1 we wsi Grotniki ñ zwanπ dalej planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne

ß1
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jego integralnπ czÍúciπ w skali 1:5000, a mianowicie
czÍúÊ dzia≥ki nr ewid. 536/1 we wsi Grotniki.

ß2
1. Przedmiotem zmiany sπ tereny upraw polowych oznaczone

symbolem RP, ktÛre przeznacza siÍ na potrzeby przemys≥u
rolno-spoøywczego (ubojnia zwierzπt z ew. zak≥adem prze-
twÛrstwa miÍsnego) i oznacza symbolem 3.58 Prs.

2. Na terenach, o ktÛrych mowa w ust. 1 ustala siÍ przezna-
czenie podstawowe.

ß3
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:5000,

stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Obowiπzujπcymi oznaczeniami planu sπ linie rozgraniczajπce

tereny o rÛønym przeznaczeniu funkcjonalnym.

ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) zmianie planu ñ naleøy przez to rozumieÊ zmianÍ w planie

ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy W≥osza-
kowice dla terenu po≥oøonego we wsi Grotniki (po≥oøenie
okreúla rysunek zmiany),

2) rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek
w†skali 1:5000, z oznaczonπ graficznie zmianπ, stanowiπcy
integralnπ czÍúÊ planu.

3) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar ograniczony na
rysunku zmiany liniami rozgraniczajπcymi ten obszar od
innych obszarÛw o rÛønej funkcji.

4) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi oraz

ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajπce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

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

6) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na danym
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym ñ naleøy przez to rozumieÊ
rodzaje przeznaczenia inne niø podstawowe, ktÛre uzupe≥nia-
jπ lub wzbogacajπ przeznaczenie podstawowe,

8) uciπøliwoúci dla úrodowiska ñ naleøy przez to rozumieÊ
zjawiska fizyczne lub stany mogπce wp≥ywaÊ negatywnie na
úrodowisko przyrodnicze, a takøe utrudniajπce øycie albo
dokuczliwe dla otaczajπcego úrodowiska i ludzi, a zw≥aszcza
ha≥as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody
oraz zanieczyszczenie odpadami,

9) nasyceniu terenu zieleniπ wyraøonπ w procentach dzia≥ki ñ
naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ powierzchni terenu, ktÛra
ma zostaÊ przeznaczona na zieleÒ,

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe

ß5
Na teren oznaczonym symbolem 3.58 Prs ñ teren przemys≥u
rolno-spoøywczego (ubojnia zwierzπt z ew. zak≥adem przetwÛr-
stwa miÍsnego) ustala siÍ:
1) rodzaj produkcji i us≥ug do zakresu:

ñ inwestycji mogπcej pogorszyÊ stan úrodowiska tj. ubojnia
zwierzπt o produkcji powyøej 50 t/rok i ew. zak≥adem
przetwÛrstwa miÍsnego o produkcji powyøej 200 t/rok,

ñ na etapie decyzji o ustaleniu warunkÛw zabudowy i†za-
gospodarowania terenu oraz na etapie projektowania
wymagane uzyskanie uzgodnieÒ jednostek ochrony sani-
tarnej i úrodowiska, w oparciu o przepisy szczegÛlne
i†odrÍbne,

2) zasady kszta≥towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) realizacja nowych obiektÛw kubaturowych moøliwa w†od-

leg≥oúci od granic dzia≥ki wynikajπcych z przepisÛw
szczegÛlnych. Architektura winna nawiπzywaÊ do otocze-
nia i tradycji lokalnej.

b) nie ogranicza siÍ prawa adaptacji, przebudowy rozbudo-
wy i modernizacji istniejπcych obiektÛw w czÍúci terenu
od strony drogi wiejskiej (oznaczonego symbolem
3.7†MRj), dla realizacji funkcji okreúlonej w planie, z†za-
chowaniem warunku pkt 1.

c) wprowadza siÍ ustalenie, øe 15% powierzchni terenu
zagospodarowane zostanie pod zieleÒ,
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3) ustala siÍ nastÍpujπce warunki dotyczπce ochrony úrodowiska:
a) uciπøliwoúci wywo≥ane rodzajem dzia≥alnoúci nie mogπ

przekroczyÊ poziomu okreúlonego przepisami szczegÛl-
nymi i wykonawczymi,

b) nie dopuszcza siÍ sk≥adowania na wolnym powietrzu
produktÛw i materia≥Ûw mogπcych przenikaÊ do gruntu
lub wÛd otwartych i je zanieczyszczaÊ,

c) obowiπzuje podczyszczanie, odt≥uszczanie, neutralizowa-
nie úciekÛw pop≥ucznych i technologicznych wytwarza-
nych w procesie produkcyjnym przed ich odprowadza-
niem do systemu oczyszczania (oczyszczalnia úciekÛw),
z†dopuszczeniem ich gromadzenia w szczelnych zbiorni-
kach bezodp≥ywowych,

d) uzgodniÊ z w≥aúciwym terenowym inspektorem sanitar-
nym maksymalnπ iloúÊ nieczystoúci p≥ynnych odprowa-
dzanych do zbiornikÛw w przeciπgu doby.

e) projektowane obiekty przemys≥u rolno-spoøywczego nie
mogπ stanowiÊ zagroøenia dla úrodowiska: gruntowo-wod-
nego (wÛd powierzchniowych i wg≥Íbnych) i powietrza
atmosferycznego,

f) z uwagi na usytuowanie projektowanej dzia≥alnoúci na
terenie PrzemÍckiego Parku Krajobrazowego naleøy bez-
wzglÍdnie przestrzegaÊ zasad i ograniczeÒ w zagospoda-
rowaniu i uøytkowaniu tych terenÛw okreúlonych w†roz-
porzπdzeniu Wojewody LeszczyÒskiego w sprawie wy-
znaczenia chronionego krajobrazu,

g) z uwagi na ochronÍ okolicznej zabudowy mieszkalnej
przed ewentualnymi uciπøliwoúciami w wyniku prowadzo-
nej dzia≥alnoúci naleøy przewidzieÊ odpowiednie zagospo-
darowanie terenu zak≥adu oraz maksymalne oddalenie
obiektÛw produkcyjnych od tej zabudowy mieszkalnej,

h) bezwzglÍdnie naleøy przestrzegaÊ wszystkich zaleceÒ
zawartych w ìPrognozie skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko...î,

i) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu dla planowanego przedsiÍwziÍcia wymaga
zgodnie z Ustawπ z dnia 9 listopada 2000 r. o dostÍpie
do informacji o úrodowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddzia≥ywania na úrodowisko, przeprowadzenia postÍpo-
wania w sprawie oceny oddzia≥ywania na úrodowisko.

4) na etapie sporzπdzania projektu zagospodarowania terenu
objÍtego planem przewidzieÊ miejsca pod urzπdzenia elek-
troenergetyczne w iloúci niezbÍdnej do pokrycia zapotrzebo-
wania mocy ñ w razie kolizji uzgodniÊ z w≥aúciwym Zak≥a-
dem Energetycznym.

5) prowadzenie prac ziemnych i budowlanych na terenie objÍ-
tym planem wymaga uzgodnieÒ w≥aúciwego Rejonu Teleko-
munikacji,

6) w planie zagospodarowania terenu przewidzieÊ drogi poøaro-
we dla swobodnego dojazdu dla jednostek straøy poøarnych
oraz zapewniÊ zaopatrzenie wodne dla celÛw gaúniczych,

7) teren objÍty zmianπ znajduje siÍ w strefie ìWî ochrony
archeologicznej. Dzia≥alnoúÊ inwestycyjna w strefie ìWî na
etapie projektowania wymaga uzgodnienia z WKZab., ktÛry
okreúli warunki dopuszczajπce do realizacji inwestycji: nad-
zory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor.

ß6
Wyposaøenie w urzπdzenia infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodÍ z wodociπgu wiejskiego w uzgodnieniu

z dysponentem sieci,

2) odprowadzanie wÛd opadowych ñ przez odstojniki do syste-
mu wÛd otwartych. Zakazuje siÍ odprowadzania wÛd desz-
czowych z dachÛw i terenÛw utwardzonych bezpoúrednio do
gruntu, jeúli stwierdzono ich ponadnormatywne zanieczysz-
czenie,

3) odpady komunalne i poubojowe po selekcji gromadzone
w†szczelnych pojemnikach na w≥asnej posesji i systematycz-
nie wywoøone przez wyspecjalizowane s≥uøby zgodnie z†wa-
runkami przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,

4) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ, zgodnie z warunkami
podanymi przez w≥aúciwy Zak≥ad Energetyczny,

5) ogrzewanie pomieszczeÒ takimi rodzajami energii, ktÛre nie
powodujπ przekroczenia norm w zakresie py≥owych i gazo-
wych emisji zanieczyszczeÒ. Zalecane wytwarzanie energii
dla celÛw technologicznych i grzewczych na bazie ekologicz-
nych ürÛde≥ zasilania (gaz, energia elektryczna, olej opa≥owy),

6) dzia≥alnoúÊ prowadzona w granicach terenu objÍtego pla-
nem nie moøe byÊ ürÛd≥em powstawania odpadÛw niebez-
piecznych,

7) zakazuje siÍ sk≥adowania wszelkich odpadÛw w sposÛb
powodujπcy przenikanie zanieczyszczeÒ do wÛd i gruntu.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe

ß7
Uchyla siÍ ustalenia uchwa≥y Rady Gminy W≥oszakowice z dnia
12 grudnia 1994 r. Nr IV/23/94, w sprawie zatwierdzenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszako-
wice, obejmujπce czÍúÊ dzia≥ki nr ewid 536/1 we wsi Grotniki.

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

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

ß10
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%.

ß11
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszako-
wice.

ß12
Uchwa≥π 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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