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a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§30
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest
do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach
warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie
instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

Poz. 2633, 2634

przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty
elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie
za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§32
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

§31
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci
op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹
na pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Maria Wojciechowska

2634
UCHWA£A Nr XXIX/275/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stêszew, zatwierdzonego uchwa³¹
nr XXXIII/152/93 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 22.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Poznañskiego z 1993 r., nr 16 poz. 191).
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994,
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 roku ze zmianami), zgodnie z uchwa³¹
nr XVIII/159/2000 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia
6 grudnia 2000 r., Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala:
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stêszew dla terenu po³o¿onego w rejonie
ul. Mosiñskiej - dzia³ka nr 1659/5 i czêæ dzia³ki nr 1660/15.

4) ustalenie zasadniczych warunków infrastruktury technicznej,
5)ustalenie zasad w³aciwego zagospodarowania terenu objêtego zmian¹ z uwzglêdnieniem istniej¹cego zainwestowania i podzia³ów geodezyjnych oraz w powi¹zaniu
z uprzednio opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w rejonie
ul. Mosiñskiej i ul. Podgórnej.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§3
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest zmiana przeznaczenia
terenu okrelonego w §1 z upraw rolnych pod budownictwo
mieszkaniowe, oznaczonego na rysunku planu symbolem Z-MP.

§1
Zmiana planu obejmuje zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 1659/5
i czêæ dzia³ki nr 1660/15 o ³¹cznej powierzchni 5,63 ha,
po³o¿one w miecie Stêszewie w rejonie ulicy Mosiñskiej,
oznaczone na rysunku planu symbolem Z-MP. Pozosta³a czêæ
dzia³ki 1660/15 stanowi¹ca ³¹kê i rowy pozostaje w przeznaczeniu dotychczasowym.
§2
Celem zmiany planu jest:
1) uwzglêdnienie potrzeb w³acicieli dzia³ek,
2) zabezpieczenie interesu spo³ecznego w zakresie ochrony
rodowiska przyrodniczego w rejonie s¹siaduj¹cym z Wielkopolskim Parkiem Narodowym,
3) zapewnienie prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej,

§4
1. Treci¹ niniejszej uchwa³y s¹ ustalenia do zmiany planu.
2. Integraln¹ czêæ zmiany planu stanowi¹:
1) rysunek planu na kopii fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Stêszew, z póniejszymi zmianami, zatwierdzonego
uchwa³¹ nr XXXIII/152/93 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 22.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Poznañskiego
z 1993 roku nr 16, poz. 191), w skali 1:5000, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2) zasady podzia³u i warunki zagospodarowania terenu
w skali 1:2000, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
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§5
Ilekroæ w dalszych przepisach mniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia,
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
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
5) zabudowie uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zabudowê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkaln¹ na dzia³ce (gara¿e,
pomieszczenia gospodarcze, miejsce pracy).
6) miejscu pracy nieszkodliwym dla zdrowia ludzkiego
i rodowisko -nale¿y przez to rozumieæ, ¿e uci¹¿liwoæ nie
mo¿e wykraczaæ poza granice w³asnej dzia³ki.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§6
1. Dla terenu okrelonego w §1 wyznaczonego na rysunku
planu obowi¹zuj¹c¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ i oznaczonego
symbolem Z-MP ustala siê:
1) jako przeznaczenie podstawowe - zabudowê jednorodzinn¹ na wydzielonych dzia³kach budowlanych z dopuszczeniem miejsca pracy nieszkodliwego dla zdrowia ludzkiego i rodowiska oraz nieuci¹¿liwego dla
zabudowy s¹siedniej,
2) jako przeznaczenie dopuszczalne - tereny dróg dojazdowych do dzia³ek oznaczone symbolem KD - wydzielony teren pod budowê stacji transformatorowej oznaczony symbolem EE.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala siê zasady
podzia³u i zagospodarowania terenu, przedstawione na
fragmencie mapy zasadniczej syt.- wys. w skali 1:1000,
pomniejszonej do skali 1:2000, stanowi¹cej za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y.
1) Powierzchniê dzia³ek wynikaj¹c¹ z uk³adu komunikacyjnego okrela siê o wielkociach od 670 m do 1500 m
z przewag¹ dzia³ek w granicach 800 m2 - 1000 m2.
2) Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu:
a) dojazd do dzia³ek projektowanymi ulicami lokalnymi, oznaczonymi symbolem KD, których uk³ad
wynika z:
- dowi¹zania do ulicy obs³uguj¹cej s¹siedni teren
mieszkalnictwa jednorodzinnego po³o¿ony
w kierunku po³udniowym w rejonie ulic Mosiñskiej i Podgórnej,
- dwóch istniej¹cych wlotów do ul. Mosiñskiej
po³o¿onych w odleg³oci 150 m, miêdzy nimi,
b) ustala siê dla ulic dojazdowych KD, szerokoæ
od 10,0 m do 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
c) w obrêbie dzia³ki nale¿y zabezpieczyæ miejsca parkingowe dla u¿ytku w³acicieli, jak i zwi¹zane
z obs³ug¹ ewentualnie miejsca pracy,
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d) zabroniony winien byæ wjazd do wnêtrza osiedla
samochodów ciê¿arowych powy¿ej 2,5 T i ich parkowanie.
3) wydzielona dzia³ka pod budowê stacji transformatorowej typu kompaktowego o powierzchni ca 10 x 10 m,
oznaczona symbolem EE winna mieæ bezporedni,
dogodny dojazd z ulicy.
4) Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania na dzia³ce urz¹dzeñ zwi¹zanych z infrastruktur¹ terenu. Szafki na
przy³¹cze gazu nale¿y montowaæ w ogrodzeniu terenu,
na granicy posesji.
3. Dla wyznaczonego w ust. 1 terenu ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy.
1) Powierzchnia ca³kowita zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 35% powierzchni ca³ej dzia³ki, przy czym powierzchnia zabudowy uzupe³niaj¹cej musi byæ mniejsza od powierzchni zabudowy przeznaczenia podstawowego,
a) preferuje siê zabudowê dzia³ki jednym budynkiem
mieszkalnym z wbudowanymi funkcjami uzupe³niaj¹cymi,
b) na dzia³kach o powierzchni wiêkszej ni¿ 800 m
dopuszcza siê lokalizowanie zabudowy uzupe³niaj¹cej, w tym i miejsca pracy, w odrêbnych obiektach
poza budynkiem mieszkalnym.
2) Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) wzd³u¿ ulic dojazdowych KD - w odleg³oci 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cej ulic,
b) wzd³u¿ drogi polnej, w zachodniej czêci terenu w odleg³oci 5,0 m od granicy w³asnoci terenu.
3) Zabudowê kszta³towaæ przy stosowaniu nastêpuj¹cych
elementów i gabarytów:
a) dachy strome lub pó³strome o nachyleniu od 25°45°,
b) maksymalna wysokoæ budynku mieszkalnego 11 m od poziomu tereny do kalenicy oraz dla
zabudowy uzupe³niaj¹cej -6,0 m od poziomu terenu
do kalenicy.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej terenu okrelonego w §1.
1. Elektroenergetyka
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ wymaga:
1) wybudowania stacji transformatorowej 15/0,4 kV - typu
kompaktowego na terenie wydzielonej dzia³ki oznaczonej na za³. nr 2
- zasady podzia³u i warunki zagospodarowania terenu symbolem EE,
2) wykonania zasilania ww stacji transformatorowej
15/0,4 kV lini¹ SN
- 15 kV - kablow¹ 15 kV - odga³êziaj¹c siê od istniej¹cej napowietrznej linii SN - 15 kV.
3) Wykonania osiedlowej sieci niskiego napiêcia 380/220
V - dostosowanej do docelowych potrzeb odbiorców.
2. Zaopatrzenie w wodê:
Ustala siê zaopatrzenie w wodê z rozbudowy istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej, biegn¹cej w ul. Mosiñskiej zasilanej
wod¹ z ujêcia na terenie wsi Witobel.
3. Odprowadzenie cieków
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Ustala siê uzbrojenie terenu w sieæ kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem grawitacyjnym do istniej¹cej w Stêszewie oczyszczalni cieków.
Odprowadzenie wód deszczowych
Wody opadowe odprowadziæ nale¿y kanalizacj¹ deszczow¹ zgodnie z konfiguracj¹ terenu do istniej¹cego rowu
i dalej do kana³u Samicy.
Usuwanie odpadów sta³ych.
Ka¿da dzia³ka winna byæ wyposa¿ona w pojemnik na
odpady sta³e, które systemem zorganizowanym bêd¹
wywo¿one na wysypisko gminne.
Ustala siê pod³¹czenie osiedla do sieci gazowej redniego
cinienia i zaopatrzenia w gaz dla celów gospodarczych
i grzewczych po uzgodnieniu z Zak³adami Gazownictwa,
na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ciep³ownictwo
Zakaz wyposa¿ania budynków wymagaj¹cych ogrzewania
i ciep³ej wody w urz¹dzenia grzewcze na paliwo sta³e
lub jakiekolwiek inne, które by mia³o negatywny wp³yw
na rodowisko przyrodnicze. Preferowaæ nale¿y paliwa
gazowe, olejowe i elektryczne oraz wprowadzaæ ród³a
energii nowej generacji (s³oñce, wiatr, ziemia).

Poz. 2634

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym
ustala siê stawkê w wysokoci 15% wzrostu wartoci nieruchomoci s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy.
§9
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stêszew, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Stêszew m XXXIII/152/93
z dnia 22.11.1993 (Dz. Urz. Woj. Poznañskiego z 1993 r., Nr 16,
poz. 191) , sprzeczne z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu Gminy
Stêszew.
§11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak
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