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UCHWA£A Nr III/24/2002 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W³oszakowice w miejscowo�ci W³oszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pó�niejszymi
zmianami) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy W³oszako-
wice nr XXIII/251/2002 z dnia 11.02.2002 r. w sprawie przyst¹-
pienia do wprowadzenia zmiany do planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice
w miejscowo�ci W³oszakowice, Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice
w miejscowo�ci W³oszakowice.

2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr geod. 692/12 obrêb
W³oszakowice.

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu w skali
1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. wyznaczenie dodatkowo nowych funkcji dla terenu objê-
tego planem, przy jednoczesnej ochronie interesów pu-
blicznych i lokalnych,

2. okre�lenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu,

§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1. tereny zabudowy przemys³owo - us³ugowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem P/U,

2. zasady obs³ugi zabudowy infrastruktur¹ techniczn¹,

3. zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

a) symbol oznaczaj¹cy przeznaczenie terenu,

b) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nych sposobach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§5. Dla terenu zabudowy przemys³owo - us³ugowej P/U
ustala siê:

1. G³ówn¹ funkcj¹ terenu jest przemys³ i us³ugi ogó³em.

2. Obowi¹zek zachowania budynku dawnej obory (obecnie
hali targowej) stanowi¹cej fragment dawnego za³o¿enia
folwarcznego.

3. Zakaz zwiêkszania wysoko�ci istniej¹cych budynków.

4. Dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê istniej¹cych
budynków do potrzeb planowanych funkcji terenu.

5. Zakaz, lokalizacji nowych obiektów wolnostoj¹cych.

6. Udzia³ zieleni w zagospodarowaniu dzia³ki - min. 20%.

7. Ustala siê konieczno�æ zabezpieczenia na dzia³kach odpo-
wiedniej liczby miejsc parkingowych dla pracowników
oraz klientów.

§6. W zakresie obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹ ustala
siê:

1. Obowi¹zek wyposa¿enia ca³ego terenu w infrastrukturê
techniczn¹: wodoci¹g, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹,
energiê elektryczn¹, gaz, telekomunikacjê na warunkach
gwarantuj¹cych w³a�ciwy standard poziomu pracy, zgod-
nie z wymogami ochrony �rodowiska i higieny pracy.

2. Wodoci¹g - zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez lokaln¹
sieæ wodoci¹gow¹ z wodoci¹gu gminnego w ul. Wolno�ci.

3. Dopuszcza siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych
o gwarantowanej szczelno�ci � na nieczysto�ci p³ynne
wy³¹cznie do czasu uruchomienia kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Wolno�ci, Powstañców Wlkp., Leszczyñskiej
i Placu 21 Pa�dziernika.

4. �cieki technologiczne - wymagane jest przyjêcie takiej
technologii oczyszczania �cieków, która zapewni bardzo
wysoki stopieñ redukcji zanieczyszczeñ przed wprowadze-
niem �cieków do sieci kanalizacji sanitarnej lub - czasowo
- do zbiorników bezodp³ywowych.

5. �cieki deszczowe z powierzchni utwardzonych musz¹ byæ
bezwzglêdnie podczyszczane przed ich zagospodarowa-
niem w granicach w³asnych dzia³ki, bez naruszania inte-
resu osób trzecich, a docelowo przed wprowadzeniem do
projektowanych kana³ów deszczowych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.
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6. Energetyka - zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
poz¹ terenem objêtym planem trafostacji, na podstawie
warunków technicznych przy³¹cz¹, które wyda E.P.S.A. na
etapie Opracowania planu zagospodarowania dzia³ki.

7. Ustala siê obowi¹zek stosowania dla celów grzewczych
paliw gazowych i p³ynnych oraz promowanie nowych,
niekonwencjonalnych �róde³ energii.

8. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach
(typu PA, SM i innych), zaleca siê prowadzenie wstêpnej
selekcji - z podzia³em na: odpady szklane (kolorowe -
bia³e), makulaturê, pety, z³om. Odprowadzanie odpadów
zgodnie z obowi¹zuj¹cym systemem gospodarki odpado-
wej gminy.

9. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.

§7. Usta³a siê szczególne warunki zagospodarowania te-
renu w zakre�lê ochrony �rodowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi:

1. Na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji obiek-
tów mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko (zgod-
nie z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony �rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 14 lipca 1998 r.
- Dz.U. Nr 93, poz. 589) oraz innych, odpowiadaj¹cych im
zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿e-
nia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu.

2. Ustala siê zasady kszta³towania klimatu akustycznego -
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie normami
prawnymi.

3. Ze wzglêdu na po³o¿enie w strefie obszaru wysokiej
ochrony g³ównego zbiornika wód podziemnych czwarto-
rzêdowych Zb¹szyñ - Leszno (GZWP/Q/304/OWO)
i w strefie ochronnej ujêcia W³oszakowice - teren ochrony

po�redniej wewnêtrznej zachowaæ szczególn¹ ochronê
istniej¹cego �rodowiska hydrogeologicznego.

§8. 1. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania wszelkiej dzia³al-
no�ci inwestycyjnej na etapie lokalizacji i projektowania
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ze wzglêdu na
po³o¿enie obszaru objêtego niniejszym planem w strefie �W�
ochrony archeologicznej. Ewentualne nadzory archeologicz-
ne i ratownicze badania wykopaliskowe odbywaæ siê bêd¹ na
koszt inwestora.

2. Teren objêty planem znajduje siê w strefie ochrony
konserwatorskiej �A� - wszelkie dzia³ania inwestycyjne wy-
magaj ¹ uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków na etapie koncepcji.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§9. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 0%.

§10. Na obszarze okre�lonym w §1 trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego gminy W³oszakowice, uchwalonego uchwa³¹ Nr IV/23/
94 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 12 grudnia 1994 roku,
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Leszczyñ-
skiego Nr 16, poz. 102 z dnia 15 grudnia 1994 roku.

§11. Wykonanie i uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Irena Przezbór
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