
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 – 12376 – Poz. 2114 
 

2114 
2 114 

UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE 

 z dnia 21 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego 
w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 
XXVI/187/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 
wrzeċnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu II położonego w obrćbie Wło-
szakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, po 
stwierdzeniu zgodnoċci planu miejscowego 
z ustaleniami Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włosza-
kowice wraz ze Zmianą Studium Nr 1, przyjćtymi 
uchwałami Rady Gminy Włoszakowice: Nr 
XXVIII/226/2005r. z dnia 15 grudnia 2005 r. i Nr 
XXXII/228/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. Rada Gminy 
Włoszakowice uchwala, co nastćpuje:  

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu II położonego w obrćbie 
Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, 
zwany dalej „planem”, którego czćċć tekstową sta-
nowi treċć niniejszej uchwały. 

2. Integralną czćċcią uchwały jest:  
1) Rysunek Planu w skali 1: 1000, bćdący czćċcią 

graficzną planu, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały;  

2) Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 
2 do uchwały;  

3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.  

 
§ 2. Obszar objćty planem ograniczony jest od pół-
nocy- południową granicą pasa drogowego istnieją-
cej drogi gminnej- ul. Turystycznej licząc od działki nr 
ewid. 635/45 do działki nr ewid. 635/27, od strony 
południowo- wschodniej- północno- zachodnią gra-
nicą pasa drogowego istniejącej drogi wewnćtrznej 
nr ewid. 635/10 do granicy pomićdzy działkami nr 
ewid. 635/29 i 635/19, od strony południowej- połu-
dniowymi granicami działek nr ewid. 635/29, 635/30 
i 635/23 i od strony zachodniej- zachodnimi granica-
mi działek nr ewid. 635/23, 635/24, 635/25, 635/47 

i 635/45. Obszar objćty planem ustalono na Rysunku 
Planu liniami przerywanymi, których narożniki ozna-
czono literami A- B- C- D. 
 
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej- należy przez to rozumieć 
nieruchomoċć gruntową o powierzchni nie 
mniejszej niż 300 m2 , której wielkoċć, cechy 
geometryczne, bezpoċredni lub poċredni 
(przez dojċcie pełniące funkcjć drogi we-
wnćtrznej, dojazdowej albo przez drogć we-
wnćtrzną) dostćp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji zabu-
dowy rekreacyjnej jednorodzinnej zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odrćbnymi;  

2) powierzchni zabudowy – rozumie sić przez to 
powierzchnić wyznaczoną przez rzut pionowy 
obiektów budowlanych: budynku i budowli 
kubaturowych, z wyjątkiem obiektów pod-
ziemnych, na powierzchnić działki budowla-
nej, mierzony po zewnćtrznym obrysie ċcian 
kondygnacji przyziemnej tych obiektów, łącz-
nie z ryzalitami, pilastrami, kolumnami, wy-
kuszami, gankami, werandami, balkonami, 
schodami wejċciowymi, podjazdami dla osób 
niepełnosprawnych i innymi podobnymi ele-
mentami budynku, jeżeli mają oparcie na 
ziemi.  

 
§ 4. Stawka procentowa służąca ustaleniu jednora-
zowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.) wynosi 10 %. 

 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego 
planem. Ustalenia dotyczące wyodrębnionych 

fragmentów obszaru objętego planem. 

§ 5. Na podstawie rozporządzenia Nr 115a/91 Woje-
wody Leszczyĉskiego z dnia 25 listopada 1991 r. 
w sprawie powołania Przemćckiego Parku Krajobra-
zowego (Dz. Urz. Woj. Leszczyĉskiego z 1996 r. Nr 22, 
poz. 89, Nr 43, poz. 146) cały obszar objćty planem 
położony jest w granicy Przemćckiego Parku Krajo-
brazowego i podlega ochronie w zakresie przepisów 
dotyczących ochrony przyrody. Przeznaczenie tere-
nów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, nie naruszają ograni-
czeĉ i zakazów zawartych w rozporządzeniu Woje-
wody Leszczyĉskiego. 
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§ 6. Na podstawie rozporządzenia Nr 82/92 Wojewo-
dy Leszczyĉskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. w sprawie 
wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na 
terenie województwa leszczyĉskiego (Dz. Urz. Woj. 
Leszczyĉskiego Nr 11, poz. 131) cały obszar objćty 
planem położony jest w granicy obszaru chronione-
go krajobrazu pn. „Obszar I- Przemćcko- Wschowski 
i kompleks leċny Włoszakowice” i podlega ochronie 
w zakresie przepisów dotyczących ochrony przyrody. 
Przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospoda-
rowania i zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu, 
nie naruszają ograniczeĉ i zakazów zawartych 
w rozporządzeniu Wojewody Leszczyĉskiego.  
 
§ 7. 1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Ċrodo-
wiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 
229, poz. 2313, z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz z 2008 
r. Nr 198, poz. 1226) cały obszar objćty planem poło-
żony jest w granicy Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków NATURA 2000 p.n. „Pojezierze Sławskie” 
(kod obszaru PLB300011) i podlega ochronie na pod-
stawie przepisów dotyczących ochrony przyrody. 

2. Przeznaczenie terenów oraz sposoby ich za-
gospodarowania i zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
planu, nie naruszają przepisów odrćbnych odnoszą-
cych sić do obszaru NATURA 2000, w szczególnoċci 
nie naruszają celów wyznaczenia obszaru „Pojezierze 
Sławskie” okreċlonych w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1 oraz przepisów art. 33 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochrony przyrody (Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz.1220, z późn. zm.). Zakazuje sić prowa-
dzenia robót budowlanych związanych z realizacją 
ustaleĉ planu w okresie lćgowym ptaków objćtych 
ochroną.  
 
§ 8. Obszar objćty planem położony jest w granicach 
obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
304 „Zbąszyĉ”, wyznaczonego wg Mapy obszarów 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP 
w Polsce (opracowanej przez AGH Kraków 1990 r.). 
Nakazuje sić ograniczenie zagrożenia wód podziem-
nych, w szczególnoċci poprzez powierzchniowe za-
bezpieczenie terenów, na których mogą być genero-
wane zanieczyszczenia, a także poprzez neutralizacjć 
wytworzonych zanieczyszczeĉ. Zabrania sić wpro-
wadzania ċcieków do ziemi oraz wód powierzchnio-
wych i podziemnych.  
 
§ 9. Na podstawie ustaleĉ planu cały obszar objćty 
planem obejmuje sić strefą „W” konserwatorskiej 
ochrony archeologicznej. Przeznaczenie terenów, a 
także sposoby ich zagospodarowania i zabudowy 
wymagające prowadzenia prac konserwatorskich, 
badaĉ archeologicznych i wykonywania robót bu-
dowlanych (ziemnych) przy zabytku lub w jego oto-
czeniu, zgodnie z ustaleniami planu, nie naruszają 
przepisów odrćbnych, w szczególnoċci przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
 
§ 10. W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Ċrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), teren prze-
znaczony pod zabudowć rekreacyjną jednorodzinną 
(ozn.1 MNr) w zakresie hałasu powodowanego przez 
drogi oraz pozostałe obiekty i działalnoċć bćdącą 
źródłem hałasu, a także przez starty, lądowania 
i przeloty statków powietrznych oraz linie elektro-
energetyczne, należy zakwalifikować do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
 
§ 11. 1. Poza ustaleniami obszarów ochrony, 
o których mowa w § 5- § 10, na obszarze objćtym 
planem nie wystćpują inne tereny i obiekty podlega-
jące ochronie, ustalane na podstawie odrćbnych 
przepisów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. W szczególnoċci 
na obszarze objćtym planem nie wystćpują: obiekty 
wpisane do rejestru zabytków, dobra kultury współ-
czesnej, tereny górnicze, tereny narażone na niebez-
pieczeĉstwo powodzi, tereny zagrożone osuwaniem 
sić mas ziemnych, lasy, a także użytki rolne wymaga-
jące zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze. 
W związku z powyższym w planie nie okreċla sić 
granic ww. terenów podlegających ochronie i nie 
ustala sić sposobów ich zagospodarowania. 

2. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny przewidziane do scalenia i podziału nieru-
chomoċci, w związku z czym w planie nie okreċla sić 
zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomoċci.  

 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące terenów o różnym 
przeznaczeniu wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi. 

§ 12. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 1 MNr 
przeznacza sić pod zabudowć rekreacyjną jednoro-
dzinną. Wyznacza sić liniami wewnćtrznego podziału 
działki budowlane oznaczone na Rysunku planu nu-
merami od 1 do 19, z zastrzeżeniem ust. 10. Działkć 
budowlaną: 

a) nr 1- tworzą działki gruntu o nr 635/45 
i 635/46,  

b) nr 10- tworzą czćċci działek gruntu o nr 635/43 
i 635/32,  

c) nr 17- tworzą działki gruntu o nr 635/23 
i 635/24.  

2. Na działce budowlanej ustala sić lokalizacje 
jednego budynku rekreacji indywidualnej (wraz 
z urządzeniami budowlanymi) spełniającego warunki 
techniczne do użytkowania sezonowego w okresie 
letnim, służącego zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno- 
wypoczynkowych. Dopuszcza sić, zamiast budynku 
rekreacji indywidualnej, lokalizacje budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego (wraz z urządzeniami bu-
dowlanymi) spełniającego warunki techniczne do 
użytkowania całorocznego, służącego zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych albo rekreacyjno- wypo-
czynkowych.  

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
budynku, o którym mowa w ust. 2:  
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1) budynek wolnostojący lub bliźniaczy (połowa 
bliźniaka);  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy budynku 
okreċla Rysunek planu;  

3) dopuszcza sić sytuowanie budynku ċcianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych bez-
poċrednio przy granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub w odległoċci mniejszej niż 3 m 
od tej granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5 m;  

4) budynek niepodpiwniczony; poziom zerowy 
budynku nie powinien być niższy od rzćdnej 
terenu wynoszącej 62,4 m npm:  

5) liczba kondygnacji nadziemnych- jedna lub 
dwie;  

6) wysokoċć budynku, liczona od istniejącego 
poziomu terenu przed głównym wejċciem do 
budynku, nie powinna wynosić wićcej niż 
9 m.  

4. Lokalizacja budynku bliźniaczego (połowy 
bliźniaka) albo usytuowanie budynku w sposób, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powoduje objćcie 
sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływa-
nia w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118, z późn. zm.).  

5. Lokalizacja budynku, o którym mowa w ust. 
2, zgodnie z ustaleniami planu, nie narusza przepi-
sów odrćbnych, w szczególnoċci przepisów dotyczą-
cych warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.  

6. Na działce budowlanej nie dopuszcza sić lo-
kalizacji budynku gospodarczego, garażowego oraz 
wiat wolnostojących.  

7. Na działce budowlanej należy usytuować nie 
mniej niż dwa stanowiska parkingowe dla samocho-
dów osobowych; stanowiskami tymi mogą być wy-
dzielone otwarte miejsca postojowe oraz garaż wbu-
dowany w budynek, o którym mowa w ust. 2.  

8. Obsługć komunikacyjną terenu należy prze-
widzieć:  

1) dla działek budowlanych ozn. nr od 1 do 9 – 
z istniejącej drogi gminnej- ul. Turystycznej 
(usytuowanej poza obszarem objćtym pla-
nem);  

2) dla działki budowlanej ozn. nr 10 i 19- 
z istniejącej drogi wewnćtrznej (usytuowanej 
poza obszarem objćtym planem) poszerzonej 
o teren ozn. 4 KDW, podłączonej do istnieją-
cej drogi gminnej- ul. Turystycznej (usytu-
owanej poza obszarem objćtym planem);  

3) dla pozostałych działek budowlanych– z dojċć 
pełniących funkcje dróg wewnćtrznych ozn. 
2 KDW i 3 KDW, podłączonych do istniejących 
dróg wewnćtrznych (usytuowanych poza ob-
szarem objćtym planem) i dalej do istniejącej 
drogi gminnej- ul. Turystycznej (usytuowanej 
poza obszarem objćtym planem).  

9. Dla działek budowlanych ustala sić nastćpu-
jące wskaźniki intensywnoċci zabudowy:  

1) wskaźnik wielkoċci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki nie może 
przekraczać 0,20;  

2) wskaźnik udziału powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki nie 
może być mniejszy niż 0,65.  

10. Na terenie dopuszcza sić połączenie dwóch 
lub wićcej działek budowlanych, o których mowa 
w ust. 1, w jedną działkć budowlaną.  

11. Dla działki budowlanej, utworzonej 
w sposób okreċlony w ust. 10:  

1) obowiązują ustalenia zawarte w ust. od 2 do 
7;  

2) ustalenia zawarte w ust. 8 stosuje sić odpo-
wiednio;  

3) ustala sić nastćpujące wskaźniki intensywno-
ċci zabudowy:  

a) wskaźnik wielkoċci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki nie może 
przekraczać 0,15;  

b) wskaźnik udziału powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni działki nie 
może być mniejszy niż 0,75.  

 
§ 13. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 2 KDW 
przeznacza sić pod dojċcia do budynków i urządzeĉ 
z nimi związanych zlokalizowanych na działkach bu-
dowlanych oznaczonych na Rysunku planu numera-
mi 11, 12, 13, 14 i 18, pełniące funkcje drogi we-
wnćtrznej, dojazdowej. Teren należy podłączyć do 
istniejącej drogi wewnćtrznej (usytuowanej poza 
obszarem objćtym planem) poszerzonej o teren ozn. 
4 KDW i dalej do istniejącej drogi gminnej (ul. Tury-
stycznej). 

2. Ustala sić szerokoċć dojċć w liniach rozgrani-
czających wynoszącą 4,5 m. 

3. Teren stanowi także dojċcia do działki bu-
dowlanej utworzonej w sposób okreċlony w § 12 ust. 
10; w takim przypadku ustalenia zawarte w ust.1 
stosuje sić odpowiednio.  
 
§ 14. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 3 KDW 
przeznacza sić pod dojċcia do budynków i urządzeĉ 
z nimi związanych zlokalizowanych na działkach bu-
dowlanych oznaczonych na Rysunku planu numera-
mi 15, 16 i 17, pełniące funkcjć drogi wewnćtrznej, 
dojazdowej. Teren należy podłączyć do istniejących 
dróg wewnćtrznych (usytuowanych poza obszarem 
objćtym planem) i dalej do istniejącej drogi gminnej 
(ul. Turystycznej). 

2. Ustala sić szerokoċć dojċć w liniach rozgrani-
czających wynoszącą 4,5 m. 

3. Teren stanowi także dojċcia do działki bu-
dowlanej utworzonej w sposób okreċlony w § 12 ust. 
10; w takim przypadku ustalenia zawarte w ust.1 
stosuje sić odpowiednio.  
 
§ 15. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu 4 KDW 
przeznacza sić pod poszerzenie istniejącej drogi we-
wnćtrznej (usytuowanej poza obszarem objćtym 
planem, podłączonej do istniejącej drogi gminnej -ul. 
Turystycznej). Ustala sić taką szerokoċć poszerzenia, 
żeby całkowita szerokoċć pasa drogowego istniejącej 
drogi wewnćtrznej wynosiła 5 m. 
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Rozdział IV 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej. 

§ 16. 1. Planowane sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, w szczególnoċci: sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, kable zasilające elektroenergetyczne 
SN i nN, kable oċwietlenia ulicznego, doziemne kable 
telekomunikacyjne oraz inne sieci i urządzenia tech-
niczne należy lokalizować w dojċciach pełniących 
funkcje dróg wewnćtrznych, dojazdowych (KDW) 
oraz w drogach wewnćtrznych (KDW). 

2. W przypadku kiedy ze wzglćdów technicz-
nych sieć (urządzenie) nie może być usytuowana 
w sposób okreċlony w ust. 1 dopuszcza sić jej lokali-
zacjć na terenie zabudowy rekreacyjnej jednorodzin-
nej (ozn. 1 MNr) pod warunkiem, że bćdzie prowa-
dzona w sposób nieutrudniający zagospodarowania 
działek budowlanych zgodnie z ustaleniami planu, 
a jej usytuowanie nie naruszy przepisów odrćbnych.  

3. Jeżeli istniejąca na działce budowlanej sieć 
(urządzenie) infrastruktury technicznej uniemożliwia 
zagospodarowanie i zabudowć działki budowlanej 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrćbnymi, 
należy usunąć kolizjć poprzez rozbiórkć sieci (urzą-
dzenia) albo jej przełożenie. Zasady dotyczące usta-
lenia nowego przebiegu sieci (urządzenia) podlegają-
cej przełożeniu okreċla ust. 1 i 2.  
 
§ 17. 1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć do celów 
socjalno- bytowych oraz zewnćtrznego gaszenia 
pożaru z planowanej sieci wodociągowej podłączo-
nej do istniejącego wodociągowego systemu miej-
scowoċci Boszkowo- Letnisko (system usytuowany 
jest poza obszarem objćtym planem). 

2. Ċrednica planowanej sieci wodociągowej nie 
powinna być mniejsza niż 110 mm. Sieci wodocią-
gowe należy w miarć możliwoċci spinać pierċcienio-
wo.  

3. Dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć do celów 
socjalno- bytowych z własnego ujćcia (studni) zloka-
lizowanego na działce budowlanej, albo ze wspólnej 
studni zlokalizowanej na granicy dwóch działek bu-
dowlanych, w ramach zwykłego korzystanie z wód 
w rozumieniu przepisów prawa wodnego.  
 
§ 18. 1. Ustala sić ċcieki odprowadzać do planowanej 
sieci kanalizacyjnej podłączonej do istniejącego, 
przeznaczonego do rozbudowy, systemu kanalizacyj-
nego miejscowoċci Boszkowo- Letnisko (system 
usytuowany jest poza granicą obszaru objćtego pla-
nem). 

2. Ċrednica planowanej sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej nie powinna być mniejsza niż 200 mm, 
a sieci tłocznej lub ciċnieniowej nie mniejsza niż 63 
mm.  

3. Zabrania sić lokalizacji przydomowych 
oczyszczalni ċcieków oraz zbiorników bezodpływo-
wych na ċcieki.  
 

§ 19. Wody opadowe i roztopowe z terenu zabudowy 
rekreacyjnej jednorodzinnej (ozn. 1 MNr) i z dróg 
wewnćtrznych (ozn. KDW) należy odprowadzić na 
teren własny, biologicznie czynny. 
 
§ 20. 1. Budynek, o którym mowa w § 12 ust. 2, jeżeli 
wymaga ogrzewania, a także energii cieplnej dla 
celów socjalnych, należy zaopatrzyć w ciepło 
z własnej kotłowni indywidualnej (wbudowanej). 

2. Jako czynnik grzewczy kotłowni indywidual-
nej należy przyjąć paliwo proekologiczne niskoemi-
syjne, w szczególnoċci: gazowe (propan), płynne 
(olej opalowy lekki) lub energić elektryczną. Dopusz-
cza sić zastosowanie paliwa stałego (koks, wćgiel, 
odpady drzewne, słoma, inne), a także wykorzysty-
wanie źródeł energii odnawialnej.  

3. W przypadku zastosowania, na działkach bu-
dowlanych oznaczonych na Rysunku planu numera-
mi od 1 do 9, naziemnego zbiornika na paliwo pro-
ekologiczne zbiornik ten należy usytuować w głćbi 
działki budowlanej (w stosunku do ul. Turystycznej).  
 
§ 21. Ustala sić zasilanie w energić elektryczną 
w iloċci niezbćdnej do pokrycia zapotrzebowania 
mocy z planowanych kabli zasilających nN pracują-
cych w systemie elektroenergetycznej sieci dystrybu-
cyjnej. Kable należy wyprowadzić ze stacji transfor-
matorowej SN/nN (usytuowanej poza obszarem ob-
jćtym planem). 
 
§ 22. 1. Wytworzone na terenie zabudowy rekreacyj-
nej jednorodzinnej (ozn 1 MNr) odpady stałe należy 
zbierać umieszczając je w pojemnikach służących do 
czasowego gromadzenia odpadów. Na działce bu-
dowlanej należącej do wytwórcy odpadów pojemniki 
należy ustawiać w wyznaczonych miejscach, 
o których mowa w przepisach dotyczących warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. Miejsce zbierania odpadów 
należy zazielenić albo osłonić obiektem małej archi-
tektury. 

2. Do postćpowania z odpadami komunalnymi 
stosuje sić przepisy okreċlone w uchwale Rady Gmi-
ny Włoszakowice w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystoċci i porządku na terenie gminy 
Włoszakowice.  

 

Rozdział V 
Przepisy końcowe. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Włoszakowice. 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Włoszakowice  

(-) Irena Przezbór 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 – 12380 – Poz. 2114 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/20/2011 

Rady Gminy Włoszakowice 
z dnia 21 stycznia 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 – 12381 – Poz. 2114 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/20/2011 

Rady Gminy Włoszakowice 
z dnia 21 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU II POŁOŻONEGO W OBRĆBIE WŁOSZAKOWICE, BOSZKOWO 
- LETNISKO UL. TURYSTYCZNA. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada 
Gminy Włoszakowice rozstrzyga co nastćpuje:  
 
-   do projektu Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu II położonego w obrćbie 
Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna, 

wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na ċrodowisko w Urzćdzie Gminy we 
Włoszakowicach  w dniach od 3 listopada 2010 r. do 
3 grudnia 2010 r. nie wniesiono uwag, zgodnie z 
wykazem uwag stanowiącym integralną czćċć Do-
kumentacji Prac Planistycznych.  
W związku z powyższym nie rozstrzyga sić o sposo-
bie ich rozpatrzenia.  

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 – 12382 – Poz. 2114 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/20/2011 

Rady Gminy Włoszakowice 
z dnia 21 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-
SOWANIA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  TERENU II 

POŁOŻONEGO W OBRĆBIE WŁOSZAKOWICE, BOSZKOWO - LETNISKO UL. TURYSTYCZNA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice rozstrzyga 
co nastćpuje:  
 
§ 1. 1 Z ustaleĉ zapisanych w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenu II położo-
nego w obrćbie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko 
ul. Turystyczna, zwanym dalej „planem”, oraz z Pro-
gnozy skutków finansowych uchwalenia planu miej-
scowego wynika obowiązek przejćcia na rzecz Gminy 
w formie darowizny od osób fizycznych gruntów pod 
poszerzenie odcinka drogi wewnćtrznej.  
2. Dopuszcza sić udział ċrodków budżetowych Gminy 
Włoszakowice w realizacji przewodów i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoċciami (Dz. U. z roku 2010 Nr 102, poz. 
651, z późn. zm.), zapisanych w planie miejscowym. 
W szczególnoċci udział ten może dotyczyć budowy 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, takich jak: 
sieci (urządzenia) wodociągowe i kanalizacyjne. 
 
§ 2. 1 Realizacje sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej, o których mowa w § 1 ust. 2, należy prze-
prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw, 
w szczególnoċci: Prawo zamówieĉ publicznych, 
ustawć o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbioro-
wym odprowadzeniu ċcieków, ustawć Prawo wodne, 

ustawć Prawo budowlane, ustawć o udostćpnianiu 
informacji o ċrodowisku i jego ochronie. 
2. Rzeczywiste koszty inwestycyjne realizacji sieci i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej zostaną okreċlo-
ne na podstawie wyboru najkorzystniejszych ofert 
złożonych w trybie ustawy Prawo zamówieĉ publicz-
nych.  
 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej zapisanych w § 1 ust. 2 należy realizo-
wać, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
z: 
1) dochodów własnych Gminy, 
2) kredytów, 
3) pożyczek, 
4) ċrodków pozyskanych z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Ċrodowiska i Gospodarki Wodnej, 
5) sprzedaży papierów wartoċciowych wyemitowa-

nych przez Gminć, 
6) ċrodków finansowych inwestorów zewnćtrznych 

pozyskanych na podstawie odrćbnych umów lub 
porozumieĉ, w tym poprzez umowy o partner-
stwie publiczno- prywatnym, 

7) ċrodków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej w ramach programów i    projektów reali-
zowanych z tych ċrodków, 

8) opłat adiacenckich. 
 
§ 4. Wykonanie inwestycji w zakresie sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej zapisanych w planie  miej-
scowym powierza sić Wójtowi Gminy Włoszakowice.  

  


