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UCHWA£A Nr XVII/161/2000 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 28 grudnia 2000 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnen we wsi Krzycko Wielkie
dzia≥ka nr 11/3

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(t.j. z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami),
uchwala siÍ zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy W≥oszakowice zatwierdzonego uchwa≥π Rady
Gminy W≥oszakowice nr IV/23/94 z dnia 12.12.1994 r.
(Dz.Urz.Woj.LeszczyÒskiego nr 16 poz. 102 z dnia 15 grudnia
1994 r.) obejmujπcπ obszar: wieú Krzycko Wielkie, dzia≥ka
nr 11/3.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogÛlne

ß1
Niniejsza uchwa≥a obowiπzuje na obszarze, ktÛrego granice
okreúla rysunek planu bÍdπcy jej integralnπ czÍúciπ, zatytuowany:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabu-
dowy jednorodzinnej, opracowany w skali 1:500, stanowiπcy jej
za≥πcznik.

ß2
Oznaczenia graficzne na rysunku planu sπ obowiπzujπcymi
ustaleniami planu.

ß3
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ w stosunku do obszaru objÍ-
tego planem wed≥ug zasad okreúlonych w ustaleniach szczegÛ-
≥owych Rozdzia≥ II i III uchwa≥y.

ß4
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrym

mowa w ß1 uchwa≥y,
2) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu w

skali 1:500 ñ stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
3) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to

rozumieÊ przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajπce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu PostÍ-
powania Administracyjnego),

4) wyznaczaniu terenu ñ naleøy przez to rozumieÊ, øe jest on
wyznaczony na obszarze objÍtym planem,

5) przeznaczeniu podstawowym ñ naleøy przez to rozumieÊ
takie przeznaczenie, ktÛre powinno przewaøaÊ na obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczajπcymi,

6) zieleni ñ naleøy przez to rozumieÊ nieutwardzony teren o na-
wierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadze-
niami w formie drzew, krzewÛw, roúlin okrywowych i trawy,

7) nasyceniu terenu zieleniπ wyraøonπ procentem powierzchni
dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ powierzchni
terenu, ktÛra ma zostaÊ przeznaczona na cele zieleni,

8) nieprzekraczalne linie zabudowy ñ naleøy przez to rozu-
mieÊ, øe wyklucza siÍ lokalizacjÍ obiektÛw w obszarze
zawartym miÍdzy tπ liniπ, a rozgraniczajπcπ ulicÍ,

9) intensywnoúÊ zabudowy kubaturowej wyraøonej procen-
tem powierzchni dzia≥ki ñ naleøy przez to rozumieÊ wielkoúÊ
powierzchni terenu zabudowanego,

10)wysokoúÊ obiektÛw budowlanych (budynkÛw) ñ naleøy
przez to rozumieÊ wysokoúÊ liczonπ od poziomu terenu do
najwyøszego punktu dachu,

11)zakazywaniu, nakazywaniu lub obowiπzywaniu ñ naleøy
przez to rozumieÊ, øe wprowadza siÍ zakaz, nakaz lub
obowiπzek na obszarze objÍtym planem,

12)zaleceniu ñ naleøy przez to rozumieÊ propozycjÍ rozwiπzaÒ
nie majπcej rangi przepisy gminnego.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegÛ≥owe

ñ Przeznaczenie terenÛw oraz linie rozgraniczajπce
tereny o rÛønych funkcjach i rÛønych zasadach

zagospodarowania
ñ Lokalne waruni, zasady i standardy kszta≥towania

zabudowy oraz urzπdzenia terenu.
ß5

1. Wyznacza siÍ teren zabudowy jednorodzinnej:
1) linie rozgraniczajπce, o ktÛrych mowa w ust. 1 okreúla

rysunek planu,
2) teren, o ktÛrym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku

planu symbolem MN.
2. Ustala sie nastÍpujπce warunki zabudowy dla terenu, o ktÛrym

mowa w ust. 1:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem

planu,
2) zabudowa mieszkaniowa wolnostojπca,
3) wysokoúÊ obiektÛw budowlanych nie wiÍksza niø 2,5 kon-

dygnacji w tym poddasze uøytkowe,
4) pokrycie budynkÛw dachami spadowymi o kπcie nachy-

lenia do 60∞ ñ dopuszcza siÍ stosowanie kombinacji
dachÛw p≥askich i pochy≥ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorÛw architektonicznych projektowanych
obiektÛw,

5) pokrycie dachÛw pochy≥ych dachÛwkπ ceramicznπ, ce-
mentowπ lub blachπ,
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3. Odpady komunalne winny byÊ gromadzone na w≥asnej
posesji zgodnie z warunkami okreúlonymi w obowiπzujπcych
przepisach szczegÛlnych i systematycznie wywoøone przez
wyspecjalizowane s≥uøby na wysypisko gminne.

4. Naleøy zapewniÊ zaopatrzenie wodne do celÛw gaúniczych
oraz drogi poøarowe zapewniajπce swobodny dojazd dla
jednostek straøy poøarnej. Naleøy rÛwnieø zapewniÊ moøli-
woúci i warunki do prowadzenia dzia≥aÒ ratowniczych.

ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony úrodowiska kulturowego

ß10
Teren naleøy objπÊ strefπ ìWî ochrony archeologicznej. Na
terenie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 63-23/43.
Dzia≥alnoúÊ inwestycyjna w strefie ìWî wymaga uzgodnienia
WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw, ktÛry okreúli szczegÛ-
≥owe warunki dopuszczajπce do realizacji inwestycji w zakresie
ochrony archeologicznej.

ROZDZIA£ V
Przepisy koÒcowe

ß11
StawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym, w stosunku do obszaru objÍtego planem, ustala
siÍ w wysokoúci 20%.

ß12
Do planu do≥πcza siÍ prognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodnicze.

ß13
Traci moc uchwa≥a nr IV/23/94 Rady Gminy W≥oszakowice
z dnia 12.12.1994 r. w sprawie uchwalenia planu ogÛlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice w od-
niesieniu do terenu objÍtego niniejszym planem.

ß14
Wykonanie uchwaly powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszakowice.

ß15
Uchwa≥a 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

6) na zapleczu dzia≥ek ustala siÍ moøliwoúÊ realizacji budyn-
kÛw gospodarczo-garaøowych o powierzchni nie wiÍkszej
niø 120 m2 architektonicznie komponujπcych siÍ z archi-
tekturπ budynku mieszkalnego,

7) obowiπzuje nasycenie terenu zieleniπ nie mniejsze niø 30%,
8) charakter architektoniczny obiektÛw harmonizujπcy z oto-

czeniem i uwzglÍdniajπcy elementy architektury kulturowej
regionu,

9) poziom posadowienia budynkÛw mieszkalnych nie wyøszy
niø 0,6 m nad poziom terenu i jednakowy dla wszystkich
obiektÛw.

ß6
Komunikacja
1. Oznacza siÍ nastÍpujπce przeznaczenie dla obszaru oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem:
1) KL ñ ulica lokalna.

2. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady w zakresie komunikacji terenu,
o ktÛrym mowa w ust. 1:
1) szerokoúÊ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m,
2) przekrÛj ulicy jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu

(1 x 2), szerokoúÊ jezdni 5,00 m.

ROZDZIA£ III
Zasady uzbrojenia

ß7
1. Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia obsza-

rÛw podstawowπ sieÊ infrastruktury technicznej i jeøeli to
moøliwe powiπzanπ z istniejπcym systemem gminnym.

2. PodstawÍ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiÊ bÍdπ
projekty branøowe.

ß8
1. Zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcej sieci wodociπgowej.
2. Odprowadzenie úciekÛw do szczelnych zbiornikÛw wybieral-

nych, do czasu wybudowania kolektora sanitarnego.
3. Odprowadzenie wÛd opadowych przez indywidulane systemy

odprowadzania i oczyszczania.
4. Zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ z istniejπcej stacji trans-

formatorowej poza terenem planu ñ sposÛb zasilania uzgodniÊ
z jej dysponentem.

ß9
1. Plan ustala na etapie realizacji koniecznoúÊ dokonania uzgod-

nienia z Telekomunikacjπ Polskπ SA ñ Rejon Telekominikacji
w Lesznie.

2. W zakresie zaopatrzenia w energiÍ zakazuje siÍ stosowanie
ürÛde≥ energii takich paliw i urzπdzeÒ do ich spalania, ktÛre
nie spe≥niajπ wymogÛw przepisÛw prawa dotyczπcych ochrony
úrodowiska naturalnego.



ó 333 ó
Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 8 Poz. 108


