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8. Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne w Lesznie ul. Po-
niatowskiego 2

9. Technikum Rolnicze w Lesznie ul. 1 Maja 1
10.Technikum Ogrodnicze w Lesznie ul. 1 Maja 1
11.Technikum Spoøywcze w Lesznie ul. 1 Maja 1
12.Technikum Budowlane w Lesznie ul. 1 Maja 1
13.Technikum Elektroniczne w Lesznie ul. KiliÒskiego 4
14.Technikum Telekomunikacji w Lesznie ul. KiliÒskiego 4

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.

ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym Woje-
wÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Leszna
(ñ) Wojciech Rajewski
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UCHWA£A NR XXII/241/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, obejmujπcej dzia≥kÍ nr ewid. 367/
7 we wsi GrotnikiñUjazdowo

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. z pÛün. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π
Nr VII/74/99 Rady Gminy W≥oszakowice z dnia 30.06.1999 r.
w sprawie przystπpienia do wprowadzenia zmiany do planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszako-
wice we W≥oszakowicach i GrotnikachñUjazdowie uchwala siÍ
zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W≥oszakowice, zatwierdzonego przez RadÍ Gminy W≥oszakowi-
ce w dniu 12 grudnia 1994 r. uchwa≥π Nr IV/23/94 (og≥osz. w
Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 16, poz. 102 z 1994 r.), obejmujπcπ
dzia≥ki nr ewid. 367/7 we wsi Grotniki ñ Ujazdowo zwanπ dalej
planem.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne

ß1
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jego integralnπ czÍúciπ, w skali 1:1000, tj. dzia≥kÍ nr
ewid 367/7 we wsi GrotnikiñUjazdowo.

ß2
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 ñ Ujazdowo
(po≥oøenie okreúla rysunek zmiany),

2) rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek w
skali 1:1000, 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,

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

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛlne

ß3
Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenu oznaczonego
dotπd symbolem RP ñteren upraw polowych, na teren oznaczo-
ny symbolem 3.59 ZRñ teren zabudowy rekreacyjno-letniskowej
z moøliwoúciπ podzia≥u na dzia≥ki letniskowe i drogi dojazdowe.

ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,

stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ:

a) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu funk-
cjonalnym,

b) granice opracowania.

ß5
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach

administracyjnych naleøy okreúlaÊ wg zasad ustalonych w
stosunku do terenÛw wyznaczonych liniami rozgraniczajπcy-
mi o jakich mowa w ß4 ust. 2 pkt a i b, z uwzglÍdnieniem
ustaleÒ dotyczπcych infrastruktury technicznej, o jakich mowa
w ust. 3.
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2. W celu zapewnienia warunkÛw do ochrony úrodowiska
naturalnego, zaleca siÍ przyjÍcie zasady wyprzedzania wszel-
kich zamierzeÒ inwestycyjnych, realizacjÍ niezbÍdnych urzπ-
dzeÒ infrastruktury technicznej.

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

budowa w≥asnych ujÍÊ na poszczegÛlnych dzia≥kach lub
wspÛlne dla dwÛch dzia≥ek do czasu wybudowania sieci
wodociπgowej,

b) w zakresie gospodarki úciekowej
odprowadzanie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
na dzia≥kach pojedynczych lub wspÛlnych z zapewnie-
niem ich oprÛøniania i usuwania wg zasad i ustaleÒ
miejscowo obowiπzujπcych, po wybudowaniu sieci kana-
lizacji sanitarnej obowiπzek przy≥πczenia dzia≥ek do tej
sieci, budowa ujÍÊ wody i urzπdzeÒ do odprowadzania
úciekÛw wg przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych,

c) w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o
w przypadku ca≥orocznego uøytkowania obiektÛw ustala
siÍ indywidualne ogrzewanie z zaleceniem stosowania
ekologicznych ürÛde≥ ciep≥a (gaz, energia elektryczna,
olej opa≥owy),

d) w zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi
segregacja, gromadzenie do specjalistycznych kontene-
rÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki, po czym usuwanie i wy-
wÛz na zasadach lokalnie obowiπzujπcych,

e) w zakresie telekomunikacji
moøliwoúÊ pod≥πczenia do istniejπcej sieci na zasadach
podanych przez Zak≥ad Telekomunikacji w Lesznie,

f) w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ:
zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ na warunkach poda-
nych przez dostawcÍ EnergetykÍ PoznaÒskπ S.A. ñ Za-
k≥ad w Lesznie.

g) w zakresie zaopatrzenia w gaz
Gmina W≥oszakowice nie jest zgazyfikowana.

4. Urzπdzenia o jakich mowa w ust. 3 naleøy zlokalizowaÊ
i realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi,
obowiπzujπcymi w danym zakresie.

5. Wszystkie urzπdzenia infrastruktury technicznej w≥aúciciele
dzia≥ek wykonujπ w w≥asnym zakresie.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu

ß6
Dla terenu zabudowy rekreacyjno-letniskowej oznaczonego sym-
bolem 3.59 ZR ustala siÍ nastÍpujπce zasady kszta≥towania
zabudowy:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenu na dzia≥ki o zalecanej wielkoúci

1000-2000 m2,
a) na kaødej dzia≥ce moøe byÊ realizowany jeden budynek

letniskowy o wysokoúci nie przekraczajπcej 2-kondygna-
cje, w tym poddasze uøytkowe,

b) kubatura projektowanego budynku nie moøe przekroczyÊ
500 m3,

c) kubatura obiektu letniskowego moøe byÊ powiÍkszona
o zadaszone miejsce postoju samochodu oraz zadaszony
taras,

d) dachy skoúne o minimalnym nachyleniu po≥aci 25∞,
2) na terenie o jakim mowa w ust. 1 wprowadza siÍ zakaz

lokalizowania innych obiektÛw kubaturowych,
3) liniÍ zabudowy w przysz≥ym podziale dla domkÛw letnisko-

wych ustala siÍ w odleg≥oúci 5,0 m od linii rozgraniczajπcej
dzia≥kÍ z projektowanπ drogπ dojazdowπ,

4) dopuszcza siÍ ca≥oroczne uøytkowanie obiektÛw letnisko-
wych,

5) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z ul. èrÛdlanej oznaczonej sym-
bolem KW oraz drogi polnej, od strony wsi Ujazdowo,
oznaczonej symbolem KP za zgodπ w≥aúcicieli sπsiadujπcych
gruntÛw,

6) lokalizacja obiektÛw letniskowych na poszczegÛlnych dzia≥-
kach wg przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,

7) zapewniÊ zaopatrzenie wodne dla celÛw gaúniczych oraz
drogi poøarowe dla swobodnego dojazdu jednostek straøy
poøarnej,

8) prowadzenie prac ziemnych i budowlanych na obszarze
objÍtym planem, wymaga uzgodnieÒ w TP S.A Obszar
Telekomunikacji w Lesznie,

9) teren objÍty strefπ ìWî ochrony archeologicznej. Dzia≥alnoúÊ
inwestycyjna w strefie ìWî na etapie projektowania wymaga
uzgodnienia z WAZ, ktÛry okreúli warunki dopuszczajπce do
inwestycji, nadzory archeologiczne, ratownicze badania wy-
kopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor,

10)w czÍúci obszaru stanowiπcej las i grunty leúne (0.3500 ha)
wycinkÍ drzewostanu naleøy ograniczyÊ do niezbÍdnego
minimum wynikajπcego z planu zagospodarowania na etapie
pozwolenia na budowÍ,

11)przy projektowaniu i realizacji zw≥aszcza czÍúci zalesionej
uwzglÍdniÊ wymogi wynikajπce z naturalnego ukszta≥towa-
nia terenu (duøe spadki),

12)na ca≥ym terenie stosowaÊ nowe nasadzenia ca≥orocznπ
zieleniπ niskπ i wysokπ.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe

ß7
Tracπ moc 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, na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tj. dla terenu dzia≥ki
nr ewid. 367/7 we wsi GrotnikiñUjazdowo.

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.



ó 1278 ó
Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11 Poz. 436



ó 1279 ó
Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11 Poz. 436, 437

ß10
Decyzjπ Wojewody Wielkopolskiego Nr OS-Le-III-6112-4/01 z dnia
8 sierpnia 2001 r. przeznacza siÍ na cele nieleúne, teren
o ≥πcznej powierzchni 0,35 ha stanowiπcy grunty leúne.Wy≥πcze-
nie w/w gruntu leúnego z produkcji moøe nastπpiÊ na podstawie
decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LasÛw PaÒstwowych w
Poznaniu.

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≥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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UCHWA£A Nr XXVII/158/2001 RADY MIEJSKIEJ W D•BIU

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 4 ust. 215 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoho-
lizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pÛün. zm.) Rada Miejska w Dπbiu
uchwala co nastÍpuje:

ß1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok stanowiπcy za≥πcznik do
uchwa≥y.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej

(ñ) Wac≥aw Zwoniarkiewicz

Za≥πcznik
Do Uchwa≥y Nr XXVII/158/2001

Rady Miejskiej w Dπbiu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w Dπbiu na 2002 rok

Zgodnie z ustawπ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi prowadzenie dzia≥aÒ zwiπzanych z profilaktykπ
i rozwiπzywaniem problemÛw alkoholowych naleøy do zadaÒ
w≥asnych gminy.
Wymienione w ustawie zadania powinny byÊ realizowane po-
przez gminny program profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw
alkoholowych.
I. Stan problemÛw alkoholowych w mieúcie i gminie Dπbie na

dzieÒ 30 listopada 2001 roku.
Na dzieÒ 30.11.2001 r. miasto i gmina Dπbie liczy≥o ogÛ≥em
7194 mieszkaÒcÛw, w tym w wieku produkcyjnym 4027
osÛb.
Liczba mieszkaÒcÛw w porÛwnaniu do 2000 roku zmniejszy-
≥a siÍ o 74 osoby.
W chwili obecnej liczba punktÛw sprzedaøy alkoholu w
mieúcie i gminie wynosi ogÛ≥em 41, w tym 34 przeznaczone
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy i 6 przeznaczonych do
spoøycia w miejscu sprzedaøy.
Naduøycie alkoholu by≥o pod≥oøem nastÍpujπcych spraw
podjÍtych przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w
Dπbiu na terenie miasta i gminy w 2000 roku:
ñ 23 postÍpowania przygotowawcze w sprawach karnych

za kierowanie pojazdami mechanicznymi
ñ 3 postÍpowania przygotowawcze za fizyczne i psychicz-

ne znÍcanie siÍ nad rodzinπ


