
— 23112 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 252 Poz. 4582

4582

UCHWA£A Nr XX/137/2008 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej
w tym obs³ugi komunikacji we W³oszakowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.
1591 2001 r. z pó�niejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) art. 20 art. ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z
2007 r. Nr 127 poz. 880), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr IX/
57/2007 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugo-
wej w tym obs³ugi komunikacji we W³oszakowicach, po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
W³oszakowice zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVIII/226/2005
Rady Gminy W³oszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r., uchwala
siê co nastêpuje:

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik graficzny, zatytu³owany �MIEJSCO-
WY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tere-
nu zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji we
W³oszakowicach�, opracowany w skali 1:1.000, zwany dalej
rysunkiem planu.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
ochrona interesów prywatnych i publicznych, uporz¹dkowa-
nie terenu i podniesienie jego walorów estetycznych, co
korzystnie wp³ynie na wizerunek obrêbu W³oszakowice. Przed-
miotem mpzp jest przekszta³cenie terenu (oznaczonego nr
ewid. 556/5) na teren us³ug w tym obs³ugi komunikacji we
W³oszakowicach.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa:

1. uchwale � rozumie siê przez to niniejsz¹ uchwa³ê;

2. planie � rozumie siê przez to miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej
uchwa³y;

3. rysunku planu � rozumie siê przez to graficzny zapis planu,
bêd¹cy za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y,
przedstawiony na mapie sytuacyjno � wysoko�ciowej z
elementami ewidencji w skali 1:1000;

4. terenie � rozumie siê przez to obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, w którego ka¿-
dym punkcie obowi¹zuj¹ te same ustalenia;

5. funkcji podstawowej terenu � rozumie siê przez funkcjê
wyznaczon¹ do lokalizacji w danym terenie, która w
ramach realizacji planu winna staæ siê przewa¿aj¹c¹ (do-
minuj¹c¹) form¹ wykorzystania, a wprowadzenie innych
ni¿ podstawowa funkcja jest dopuszczalne wy³¹cznie pod
warunkiem spe³nienia ustaleñ szczegó³owych niniejszej
uchwa³y;

6. nieprzekraczalnej linii zabudowy � rozumie siê przez to
liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wzno-
szenie obiektów budowlanych;

7. dostêpie do drogi publicznej, dostêpno�ci komunikacyjnej
� rozumie siê przez to bezpo�redni dostêp do tej drogi
albo dostêp przez drogê wewnêtrzn¹;

8. wysoko�ci budynku � rozumie siê przez to wysoko�æ
budynku liczon¹ od poziomu terenu przy budynku do
najwy¿szego punktu jego konstrukcji;

9. poziomie terenu � rozumie siê przez to rzêdn¹ terenu nad
poziomem morza przed wej�ciem g³ównym do budynku,
b¹d� jej samodzielnej czê�ci, nie bêd¹cym wy³¹cznie
wej�ciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicz-
nych;

10. intensywno�ci zabudowy � rozumie siê przez to stosunek
sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni dzia³ki
budowlanej;

11. powierzchni terenu biologicznie czynnej � rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê powierzch-
niow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzch-
ni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki
lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹
wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;

12. urz¹dzeniach towarzysz¹cych � rozumie siê przez to wszel-
kie urz¹dzenia infrastruktury technicznej, komunikacji ko-
³owej i pieszej niezbêdne do obs³ugi danego terenu;

13. urz¹dzeniach infrastruktury technicznej � rozumie siê przez
to sieci wodoci¹gowe, elektroenergetyczne, gazownicze,
ciep³ownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruk-
tura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe i
rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa);
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14. stacji paliw � rozumie siê przez to zespó³ obiektów budow-
lanych, w którego sk³ad mog¹ wchodziæ: budynek, pod-
ziemne zbiorniki magazynowe paliw p³ynnych, podziemne
lub naziemne zbiorniki gazu p³ynnego, odmierzacze paliw,
instalacje technologiczne, wodnokanalizacyjne i energe-
tyczne urz¹dzenia do wydawania gazu p³ynnego, podjazdy
i zadaszenia oraz inne urz¹dzenia us³ugowe;

15. zieleni � nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren o
nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty na-
sadzeniami w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywowych
i trawy.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹-
ce przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komunikacji.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu -
ustalone planem;

3) linie proponowane pod³¹czenia do zewnêtrznego uk³adu
komunikacyjnego;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) dostêpno�æ komunikacyjna;

§4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1. Obszar objêty planem znajduje siê na obszarze chronione-
go krajobrazu �Przemêcko � Wschowski i kompleksu
le�nego W³oszakowice� Przemêckiego Parku Krajobrazo-
wego. Obowi¹zuj¹ zakazy, ograniczenia i zasady gospoda-
rowania wymienione w Rozporz¹dzeniu Wojewody Lesz-
czyñskiego Nr 82/92 z dnia 1 sierpnia 1992 r. (Dz.U. Nr 11
poz. 131), oraz w granicach Przemêckiego Parku Krajobra-
zowego (Rozporz¹dzenie Wojewody Leszczyñskiego Nr
115a/91 z dnia 25 listopada 1991 r. Dz. Urz. Woj. Leszczyñ-
skiego Nr 12 poz. 45 oraz Rozporz¹dzenie Wojewody
Wielkopolskiego nr 168/06 z dnia 31 lipca 2006 r. Dz.U.
Woj. Wielkopolskiego Nr 132, poz. 3218).

2. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w obszarze specjalnej
ochrony ptaków PLB300011 �Pojezierze S³awskie�.

3. Teren objêty planem le¿y w strefie ochrony po�redniej
zewnêtrznej ujêcia we W³oszakowicach dla której obowi¹-
zuj¹ zakazy i ograniczenia dla ochrony jako�ciowej ujêcia,
wymienione w Decyzji Starosty Leszczyñskiego znak: OS.
II. 6223-25/2000 z dnia 19 lutego 2001 r.

4. Ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich �rod-
ków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbior-
ników zasobowych wód podziemnych itp.).

5. Ustala siê, ¿e prace budowlane nie mog¹ spowodowaæ
naruszenia stosunków wodnych na gruncie w przypadku
naruszenia sieci drenarskiej nale¿y bezzw³ocznie odtwo-
rzyæ przeciête ci¹gi drenarskie, odbudowaæ ci¹gi meliora-
cyjne itp.

6. Dla projektowanej zabudowy stosowaæ ekologiczne (ni-
skoemisyjne) sposoby ogrzewania oparte na no�nikach
energii cieplnej nieuci¹¿liwych dla �rodowiska oraz wyko-
rzystuj¹ce urz¹dzenia o wysokiej sprawno�ci grzewczej i
niskim stopniu emitowanego zanieczyszczenia.

7. Do celów grzewczych i technologicznych stosowaæ paliwa
najbardziej bezpieczne dla �rodowiska.

8. Emisje czynników szkodliwych nie mog¹ przekraczaæ do-
puszczalnych norm.

9. Pe³ne wykorzystanie i ochrona dotychczas istniej¹cego
drzewostanu z ograniczeniem wycinki do niezbêdnego
minimum oraz stosowanie nowych nasadzeñ zarówno
zieleni¹ nisk¹ jak i wysok¹ o charakterze izolacyjnym z
zalecanym zastosowaniem gatunków wy³¹cznie rodzimych
o gêstym poszyciu, zimozielonych.

10. Przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji niezbêdnym
bêdzie wykonanie oceny oddzia³ywania na �rodowisko.

§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

Obszar planu objêty jest stref¹ �W� ochrony archeologicz-
nej. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze
powinny byæ uzgodnione z konserwatorem zabytków, który
okre�li warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji. Prace
ziemne nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.

§6. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Dopuszcza siê budowê specjalnych konstrukcji podtrzy-
muj¹cych powierzchniê reklamow¹.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i
reklam.

§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:

1) Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi powiatowej o nr
21-201 i oznaczeniu nr ewid. 476.

2) Na etapie realizacji nale¿y uwzglêdniæ planowan¹ w
przysz³o�ci przebudowê drogi powiatowej nr 21-201 o
poszerzenie jezdni i zwi¹zan¹ z tym budowê dodatko-
wych pasów dla skrêcaj¹cych z drogi na teren objêty
planem.

3) Na etapie realizacji mpzp sporz¹dziæ projekt p³ynnego
wjazdu z drogi powiatowej na teren stacji paliw, na
podstawie opracowywanego projektu budowlano
wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 4760P
i w oparciu o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy
szczególne.

2. Ustala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu: sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej, ener-
getycznej i telekomunikacyjnej � poprzez rozbudowê ist-
niej¹cych i budowê nowych systemów infrastruktury tech-
nicznej.
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3. Ustala siê, ¿e podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego
stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej:

1) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej.

2) Ustala siê zakaz odprowadzania nie oczyszczonych
�cieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz pod-
ziemnych.

3) Zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo � wodne przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

4) Dopuszcza siê realizacjê obiektów przy rozwi¹zaniu
gospodarki �ciekowej na bazie zbiorników bezodp³ywo-
wych pod warunkiem, ¿e docelowo zostan¹ one pod-
³¹czone do systemu zbiorczego kanalizacji �ciekowej
(do istniej¹cej oczyszczalni �cieków we wsi Grotniki) -
rozwi¹zania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

5) Odprowadzanie wód opadowych poprzez system in-
stalacji odprowadzaj¹cych wody ze studzienkami i
separatorem oleju, paliw i smarów gwarantuj¹cych
wysok¹ dok³adno�æ oczyszczania.

6) Gromadzenie odpadów po uprzedniej segregacji w
specjalistycznych kontenerach w wyznaczonym zada-
szonym miejscu w obrêbie w³asnej dzia³ki i zbiorowego
systemu ich odbioru przez wyspecjalizowane s³u¿by.

7) Ustala siê budowê zbiorników na paliwa p³ynne i
gazowe o standardzie i wyposa¿onych w urz¹dzenia
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi.

8) Ustala siê zastosowanie urz¹dzeñ hermetyzuj¹cych
roz³adunek cystern.

9) W obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ga�niczych oraz drogi
po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny dojazd dla jedno-
stek stra¿y po¿arnej oraz warunki do prowadzenia
dzia³añ ratowniczych.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie elektroenergetyki:

1) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez
istniej¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastruk-
turê energetyczn¹ na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci.

2) Przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej
na zasadach okre�lonych przepisami prawa energe-
tycznego.

3) Wprowadzanie ekologicznych no�ników energii ciep³a
(gaz, energia elektryczna, olej opa³owy itp.).

4) Ustala siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w zakresie elektroenergetyki w
granicy terenu objêtego planem, z zachowaniem wa-
runków technicznych wydanych przez zarz¹dcê sieci

energetycznej � w tym budowê stacji transformatoro-
wej 15/0,4kV.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) Ustala siê dostawê gazu na cele socjalno � bytowe i
produkcyjne poprzez rozbudowê � budowê istniej¹cej
sieci gazowej, na warunkach okre�lonych przez dyspo-
nenta sieci. Warunki odbioru gazu bêd¹ uzgadniane
pomiêdzy stronami i bêd¹ zale¿a³y od szczegó³owych
warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniaj¹-
cych rozbudowê sieci przesy³owej.

2) Zezwala siê na lokalizacjê obiektów s³u¿¹cych do indy-
widualnego zaopatrzenia w gaz. Lokalizacje obiektów
spe³niaæ musz¹ warunki okre�lone w przepisach szcze-
gólnych i odrêbnych.

3) Inwestycja objêta ustaleniami niniejszego planu nie
mo¿e kolidowaæ z ujêtym w obowi¹zuj¹cym planie
województwa, projektowanym przebiegiem gazoci¹gu
wæ ∅  350 mm na trasie Lipno � W³oszakowice �
Wijewo, lokalizowanym na terenie objætym niniejszym
projektem lub w jego s¹siedztwie.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji:

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ budowy linii kablowych te-
lekomunikacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami o lokalizacji sieci.

2) Ustala siê rozbudowê sieci kablowej telekomunikacyj-
nej wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi dla
zasilania terenów nowego zainwestowania wed³ug
technicznych warunków przy³¹czenia, z zachowaniem
normatywnych odleg³o�ci od budynków i od innych
sieci infrastruktury podziemnej.

3) Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej.

8. Zasady gospodarki odpadami:

1) gromadzenie i usuwanie odpadów oprzeæ na istniej¹-
cym systemie oczyszczania gminy;

2) wprowadzenie systemu segregacji gromadzonych od-
padów w specjalistycznych kontenerach i wywozu
przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z przepisami
szczególnymi.

9. Zasady w zakresie ha³asu:

Stosowanie materia³ów i os³on wyg³uszaj¹cych dla obiek-
tów i urz¹dzeñ, celem zapewnienia poziomu ha³asu do-
puszczalnego przepisami szczególnymi.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§8. Dla terenu zabudowy us³ugowej w tym obs³ugi komu-
nikacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem �U-KS�
ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Przeznaczenie podstawowe: us³ugi � stacja paliw wraz z
niezbêdnym zapleczem.

3. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: us³ugi � towarzysz¹ce stacji
paliw /budynki administracyjne, socjalne, magazynowe,
gospodarcze, wiaty oraz urz¹dzenia niezbêdne do ich
funkcjonowania/ i inne, tj. us³ugi handlu, gastronomii,
hotelarstwa, obs³ugi serwisowej pojazdów, myjnia samo-
chodów, parking, urz¹dzenia towarzysz¹ce, zieleñ urz¹-
dzona, elementy ma³ej architektury, reklamy.

4. Pawilon stacji paliw powinien byæ wykonany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

5. Dla projektowanej stacji paliw gazowych ustala siê mo¿-
liwo�æ realizacji naziemnych zbiorników na gaz p³ynny,
oraz wymóg zagospodarowania terenu zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami technicznymi.

6. Rozwi¹zania projektowe stacji paliw winny gwarantowaæ
bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania techniczne polega-
j¹ce na hermetyzacji obrotu paliwem, odizolowaniu ze-
spo³u zbiorników podziemnych paliw i instalacji paliwo-
wej od wód podziemnych, oraz minimalizowanie mo¿li-
wo�ci powstawania sytuacji awaryjnych.

7. Maksymalna intensywno�æ zabudowy: 70%, pozosta³¹
czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie.

8. Dostêpno�æ komunikacyjna z drogi powiatowej Nr 21-201
� ul. Leszczyñska.

9. Zabudowa us³ugowa:

1) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 10 m;

2) dopuszcza siê przekroczenie maksymalnej wysoko�ci
zabudowy dla urz¹dzeñ i obiektów wynikaj¹cych z
warunków technologicznych;

3) lokalizacja obiektów o wysoko�ci równej lub wiêk-
szej ni¿ 50 m npt podlega zg³oszeniu do Dowództwa
Si³ Powietrznych przed wydaniem pozwolenia na
budowê;

10. Wyznacza siê pas zieleni izolacyjnej � zieleñ �rednia b¹d�
wysoka, przy granicy dzia³ek 556/7, 556/6 oraz 556/3 (stro-
na pó³nocna, po³udniowa i wschodnia dzia³ki budowlanej
objêtej planem) o szeroko�ci min. 3 m.

11. Zaleca siê kszta³towanie architektury zabudowy i jego
otoczenia nawi¹zuj¹c do lokalnej tradycji i krajobrazu.

12. Dopuszcza siê realizacjê obiektów realizowanych w tech-
nologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architek-
tonicznych.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§9. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala
siê 20% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci.

§10. W �wietle ustawy o ochronie gruntów rolnych i
le�nych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z dnia 3 lutego 1995 r.
z pó�niejszymi zmianami) teren bêd¹cy przedmiotem opraco-
wania planu nie wymaga opracowania w zakresie rolnictwa.
Teren ten uzyska³ zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze.

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

§12. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, podlega równie¿
publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Irena Przezbór

Poz. 4582
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