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2656
UCHWA£A Nr VII/77/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Steszew, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIII/153/93 rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 22.11.1993 r.(Dz. Urz. Woj. Poznañskiego z 1993 r.Nr 16 poz. 192)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 z 1999 r., poz. 139 z pón.zm.), zgodnie z uchwa³¹ Nr XXXII/
305/2002 z dnia 30.09.2002 r. Rada Miejska Gminy Stêszew
uchwala:
- zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Steszew dla terenu po³o¿onego
w Trzebawiu - dzia³ka Nr 109/2.
I.

Ustalenia ogólne

§1. Zmiana planu obejmuje zmianê przeznaczenia dzia³ki
Nr 109/2 o powierzchni 0,16 ha, po³o¿onej w Trzebawiu,
oznaczonej na rysunku planu symbolem MP i AGz.
§2. Celem zmiany planu jest:
1. uwzglêdnienie potrzeb w³aciciela dzia³ki,
2. zabezpieczenie interesu spo³ecznego w zakresie:
a) ochrony rodowiska przyrodniczego,
b) ograniczenie szkodliwoci i uci¹¿liwoci dla terenów
s¹siednich, wynikaj¹cej z zagospodarowania do granic
wyznaczonego terenu,
3. zapewnienie prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej,
4. ustalenie zasadniczych warunków infrastruktury technicznej,
5. ustalenie zasad w³aciwego zagospodarowania terenu
objêtego zmian¹ w aspekcie jego wp³ywu na organizacjê
przestrzenn¹ obszaru eksponowanego widokowo z trasy
miêdzyregionalnej (KD-5) na tle lasu Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
§3. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenu okrelonego w §1 z przeznaczenia rolniczoogrodniczego na cele budownictwa mieszkaniowego oraz
dzia³alnoci gospodarczej.
§4. 1. Treci¹ niniejszej uchwa³y s¹ ustalenia do zmiany
planu.
2. Integraln¹ czêæ zmiany planu stanowi¹:
- rysunek planu na kopii fragmentu miejscowego ogólnego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Steszew
w skali 1:10.000 (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIII/153/
93 Rady Miejskiej Gminy Steszew z dnia 22.11.1993 r.
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

- rysunek planu naniesiony na podk³ad geodezyjny w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §4 uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê rady
Miejskiej Gminy Stêszew,
3. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
4. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
5. adaptacji zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ zachowanie istniej¹cej zabudowy o dobrym stanie technicznym
i usytuowaniu nie koliduj¹cym z przepisami prawa budowlanego z mo¿liwoci¹ jej modernizacji przy zachowaniu warunków zabudowy okrelonych w przepisach szczegó³owych ustawy,
6. zabudowie uzupe³niaj¹cej mieszkalnictwo - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkaln¹ na
dzia³ce (np. gara¿e, pomieszczenia gospodarcze),
7. zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ pas zieleni
urz¹dzonej, której zadaniem jest izolowanie terenów s¹siednich przed przenikaniem uci¹¿liwoci wynikaj¹cych
z zagospodarowania wyznaczonego terenu i ochrona w³asnej posesji przed uci¹¿liwoci¹ od dróg publicznych,
II. Ustalenia szczegó³owe planu
§6. 1. Jako podstawowe przeznaczenie terenu okrelonego w §1 uchwa³y, oznaczonego na rysunku planu symbolami
MP i AGz ustala siê:
- dla terenu MP - budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem nieuci¹¿liwego miejsca pracy w obrêbie budynku
mieszkalnego,
- dla terenu AGz - aktywizacjê gospodarcz¹ o profilu rzemielniczo-us³ugowo-handlowym.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie dopuszczalne:
- zabudowa uzupe³niaj¹ca mieszkalnictwo,
- zabudowa socjalna,
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- zabudowa magazynowo-gospodarcza,
- urz¹dzenia nadziemne i podziemne infrastruktury technicznej,
- zieleñ izolacyjna i ozdobna.
3. Warunkiem dopuszczenia przeznaczeñ, o których mowa
w ust. 2 jest, i¿ stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie
przeznaczenia podstawowego oraz, ¿e na etapie wszczêtego
procesu inwestycyjnego nie bêdzie przeciwwskazañ do ich
lokalizacji, wynikaj¹cych z raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko, opracowanego na etapie procesu
realizacyjnego.
4. Ustala siê, i¿ strefa uci¹¿liwoci zak³adu czy miejsca
pracy musi zamykaæ siê w obrêbie w³asnej posesji i nie mo¿e
stanowiæ pogorszenia warunków rodowiska dla zagospodarowania terenów s¹siednich,
5. Zabrania siê sk³adowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych, mog¹cych przenikaæ do gruntu
i powodowaæ zanieczyszczenie wód otwartych i podskórnych
jak równie¿ palenia wszelkich odpadów oraz emitowanie
ha³asu przekraczaj¹cego normy dopuszczalne dla s¹siedniej
zabudowy mieszkalnej.
6. Dla terenu okrelonego w §1 uchwa³y ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
- ustala siê liniê podzia³u dzia³ki Nr 109/2 pomiêdzy terenem
oznaczonym symbolem MP, a terenem oznaczonym symbolem AGz zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2,
- ustala siê maksymaln¹ dopuszczaln¹ powierzchniê zabudowy do 35% powierzchni dzia³ki, obowi¹zuj¹c¹ na terenie
MP jak równie¿ AGz, nasycenie zieleni¹ min.40%, przy
stosowaniu równie¿ nawierzchni trawiastych dla funkcji
komunikacyjnych wszêdzie tam, gdzie nie wyklucza tego
koniecznoæ dojazdów ciê¿kimi rodkami transportu.
- zabudowê obiektów budowlanych kszta³towaæ przy stosowaniu nastêpuj¹cych form i gabarytów:
- dachy strome lub pó³strome o nachyleniu 25 - 45°,
- maksymalna wysokoæ zabudowy kubaturowej:
dla obiektów przeznaczenia podstawowego do 11,0 m
licz¹c od poziomu terenu do kalenicy, pod warunkiem
zachowania nale¿ytego nas³onecznienia budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi wynikaj¹cego ze szczegó³owych przepisów budowlanych; dla obiektów przeznaczenia dopuszczalnego do 6 m licz¹c od poziomu
terenu do kalenicy,
- ustalenia te dotycz¹ obiektów projektowanych jak i istniej¹cych adaptowanych,
- dla zmniejszenia uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z dzia³alnoci
gospodarczej nale¿y stosowaæ zieleñ izolacyjn¹ wielopiêtrow¹, tak¿e zimozielon¹, wzd³u¿ granic terenu uci¹¿liwego.
§7. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej:
- terenu oznaczonego symbolem MP z ulicy Lenej,
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- terenu oznaczonego symbolem AGz z ulicy Lenej oraz
projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego.
2. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce odleg³oci dla zabudowy:
- dla zabudowy realizowanej od ulicy Lenej oraz ci¹gu
pieszo-jezdnego - 8 m licz¹c od granicy posesji,
- odleg³oæ zabudowy przeznaczonej pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ od krawêdzi jezdni drogi krajowej Nr 5 wynosi
25 m,
3. Parkingi dla obs³ugi w³asnej i wynikaj¹ce z dzia³alnoci
gospodarczej nale¿y realizowaæ na terenie w³asnej posesji.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodê - z rozbudowy istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej ø100 mm, biegn¹cej w ulicy Lenej
a zasilanej z ujêcia w Szreniawie (gmina Komorniki),
2. Odprowadzenie cieków - do czasu realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej we wsi Rosnówko cieki odprowadzaæ indywidualnie do szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na terenie w³asnej posesji a nastêpnie wywoziæ do
istniej¹cej oczyszczalni cieków w £êczycy (gmina Komorniki),
3. Czyste wody opadowe z powierzchni dachowych nale¿y
wykorzystaæ jako nawodnienie terenów zagospodarowanych zieleni¹ na dzia³ce,
4. Elektroenergetyka - dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej o w³aciwych parametrach dla u¿ytkowników
dzia³ki Nr 109/2 oznaczonej na rysunku planu symbolami
MP i AGz przy mocy zapotrzebowanej w wysokoci 20 K
W jest mo¿liwe po stronie niskiego napiêcia 380/220V
z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV- Nr 22-623
po wyprowadzeniu oddzielnego obwodu n-n do z³¹cza
kablowego lokalizowanego na terenie w³asnej dzia³ki.
Z³¹cze kablowe, w którym bêdzie zainstalowany równie¿
pomiar rozliczeniowy zu¿ycia energii elektrycznej nale¿y
ustawiæ w granicy dzia³ki z dostêpem od strony ulicy. Na
etapie realizacji wyst¹piæ nale¿y o warunki techniczne
przy³¹czenia do Zak³adu Dystrybucji Energii- rejon Opalenica,
5. Zaopatrzenie w gaz - mo¿liwe z pod³¹czenia do sieci
w pobli¿u istniej¹cych budynków mieszkalnych i uzgodnieniu z Zak³adami Gazowniczymi na etapie realizacji
inwestycji,
6. Ciep³ownictwo - zakaz wyposa¿ania budynków wymagaj¹cych ogrzewania i ciep³ej wody w urz¹dzenia grzewcze
na paliwo sta³e lub jakiekolwiek inne, które mia³oby negatywny wp³yw na rodowisko przyrodnicze. Preferowaæ
nale¿y paliwa gazowe, olejowe i elektryczne oraz wprowadzaæ ród³a energii nowej generacji (s³oñce, wiatr, ziemia).
7. Usuwanie odpadów sta³ych - dzia³ki winny byæ wyposa¿one w pojemniki na odpady sta³e, które systemem zorganizowanym bêd¹ wywo¿one na wysypisko gminne.
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§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Stêszew.

III. Ustalenia koñcowe
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym okrela siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu stawki, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy,
w wysokoci 15%.

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

§10. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew, zatwierdzonego uchwa³¹ rady Miejskiej Gminy Stêszew Nr XXXIII/
153/93 z dnia 22.11.1993 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Poznañskiego Nr 16 poz. 192 z dnia 20.12.1993 r., sprzeczne
z ustaleniami niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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UCHWA£A Nr VII/78/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stêszew we wsi Kraplewo dla dzia³ki 238/1
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 z 1999 r., poz. 139 z pó. zm.), zgodnie z uchwa³¹ Nr XXXI/
296/2002 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 13 sierpnia
2002 r., Rada Miejska Gminy Stêszew postanawia co nastêpuje:

§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany
planu gminy jest:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIII/153/93 z dnia 22.11.1993 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego
Nr 16 z dnia 20.12.1993 r. poz. 192), dla dzia³ki Nr ewid.238/
1 po³o¿onej we wsi Kr¹plewo w zakresie dotycz¹cym zmiany
parametrów zabudowy dzia³ki, zwan¹ dalej zmian¹ planu.

3) zmiana parametrów zabudowy dzia³ki okrelaj¹cych dopuszczalne wysokoci nowo wznoszonych obiektów,

2. Zakres obowi¹zywania zmiany planu okrela granica
zatwierdzenia zmiany planu zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1:10.000, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
3. Zmiana planu o której mowa w ust. 1 stanowi zmianê
ustaleñ szczegó³owych uchwa³y Nr XXVII/254/2002 Rady
Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 26 marca 2002 r.
I. Przepisy ogólne
§2. Plan obejmuje obszar po³o¿ony we wsi Kr¹plewo,
stanowi¹cy dzia³kê Nr ewid.238/1, o powierzchni 1,5 ha.

1) zmiana parametrów zabudowy dzia³ki okrelaj¹cych dopuszczalny procent zabudowy dzia³ki,
2) zmiana parametrów zabudowy dzia³ki okrelaj¹cych dopuszczalne spadki dachu nowo wznoszonych obiektów,

2. Celem regulacji okrelonych w ust. 2 jest równie¿
okrelenie zasad zabudowy dzia³ki zgodnie z uzasadnionymi
zapotrzebowaniami funkcjonalno u¿ytkowymi projektowanych
obiektów zabudowy terenu AG.
§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny dzia³alnoci
gospodarczej ustalone planem wymienionym w §1 ust. 3.
§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. uchwale b¹d zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ
ustalenia niniejszej uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2. planie gminy - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew,
o którym mowa w §1, ust. 1,
3. rysunku zmiany planu - nale¿y przez to rozumieæ fragment
planu gminy w skali 1:10.000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y,

