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UCHWA£A Nr XXIX/276/2002 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 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Jednolity tekst Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. ze zmianami),zgodnie z uchwa³¹
nr XXXIX/264/98 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia
16 .06.1998 r. Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Stêszew dla terenu po³o¿onego we wsi Zamys³o-
wo, dzia³ki nr: 249, 250, 251,252,253.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§1
1. Zmiana planu obejmuje:

1) zmianê przeznaczenia dzia³ek nr 250, 252 i 253 o ³¹cznej
powierzchni 1.5063 ha (w tym gruntów rolnych kl. IV
- 0,9483 i kl. V - 0,5580 ha) po³o¿onych we wsi Zamy-
s³owo przy ul. Wroc³awskiej oznaczonych na rysunku
planu symbolami Z-MN i KD.

2) Dzia³kê nr 249 o pow. 0,2030 ha po³o¿on¹ wzd³u¿
terenu kolejowego linii Poznañ - Wolsztyn, oznaczon¹
symbolem KD.

2. Dla dzia³ki nr 251 oznaczonej symbolem RO (uprawy
ogrodnicze) obowi¹zuj¹ ustalenia planu z przed dokonania
jego zmiany.

§2
Celem zmiany planu jest:
1) uwzglêdnienie potrzeb w³a�cicieli dzia³ek,
2) zabezpieczenie interesu spo³ecznego w zakresie:

a) ochrony �rodowiska przyrodniczego na cennym przy-
rodniczo terenie, s¹siaduj¹cym z Wielkopolskim Par-
kiem Narodowym,

b) ograniczenia szkodliwo�ci i uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cej
z zagospodarowania do granic wyznaczonego terenu,

c) zapewnienia prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej,
d) ustalenia zasadniczych warunków infrastruktury tech-

nicznej,
e) ustalenia zasad w³a�ciwego zagospodarowania terenu

objêtego zmian¹ w aspekcie jego wp³ywu na organiza-
cjê przestrzenn¹ obszaru, który ze wzglêdu na po³o¿e-
nie, jest eksponowany widokowo z trasy krajowej
Poznañ - Leszno oraz linii kolejowej Poznañ - Wolsztyn.

§3
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest:
- zmiana przeznaczenia terenu okre�lonego w §1 ust. 1, pkt

1) z upraw ogrodniczo - sadowniczych bez prawa zabudo-
wy na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz dróg
dojazdowych do nowopowsta³ych dzia³ek budowlanych,

- zakwalifikowanie terenu drogi okre�lonego w §1 ust. 1
pkt 2 jako ulicy dojazdowej z wlotem do trasy krajowej KDK
- 5.

§4
1. Tre�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹ ustalenia do zmiany planu.
2. Integraln¹ czê�æ zmiany planu stanowi¹:

1) rysunek planu na kopii fragmentu miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Stêszew, w skali 1:5000, zatwierdzonego uchwa³¹
nr XXXIII/152/93 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia
22.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Poznañskiego nr 16,
poz. 191 z dnia 20.12.1993 r.) stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zasady podzia³u i warunki zagospodarowania terenu
w skali 1:1000, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§5
1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ mniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej Gminy Stêszew,

2) zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia,
o których mowa w §4 ust. 1 uchwa³y,

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik
graficzny okre�lony w §4 ust. 2 pkt 1,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ
na wyznaczonym terenie,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawo-
we,

6) zabudowie uzupe³niaj¹cej mieszkalnictwo - nale¿y przez
to rozumieæ zabudowê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkal-
n¹ na dzia³ce (gara¿e, pomieszczenia gospodarcze),

7) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ pas zieleni
urz¹dzonej, której zadaniem jest izolowanie terenów s¹-
siednich przed wzajemnym przenikaniem uci¹¿liwo�ci.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

§6
1. Jako podstawowe przeznaczenie terenów okre�lonych

w §1 ust. 1 uchwa³y, oznaczonych na rysunku planu:
1) symbolem Z-MN ustala siê budownictwo mieszkalne

jednorodzinne;
uszczegó³owienie jego specyfiki okre�lono na za³¹czni-
ku graficznym nr 2 do uchwa³y:
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- symbolem Mj - budownictwo jednorodzinne bez
jakiejkolwiek funkcji towarzysz¹cej,

- symbolem MP - budownictwo jednorodzinne z do-
puszczeniem nieuci¹¿liwego miejsca pracy w obrê-
bie budynku mieszkalnego lub w osobnym obiek-
cie.

2) symbolem KD ustala siê ulice dojazdowe, okre�lone
szczegó³owo na za³. graficznym nr 2.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenia dopuszczalne:
- zabudowê uzupe³niaj¹c¹ mieszkalnictwo,
- urz¹dzenia zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ terenu,
- zabudowê zwi¹zan¹ z miejscem pracy, - zieleñ przydo-

mow¹,
- zieleñ izolacyjn¹, oznaczon¹ na za³. nr 2 symbolem ZI.

1) Warunkiem dopuszczenia przeznaczeñ, o których
mowa w ust. 2 jest, i¿ stanowi¹ uzupe³nienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

3. Ustalenia zasad podzia³u i zagospodarowania terenu przed-
stawione na za³¹czniku graficznym nr 2:
1) Dla terenu oznaczonego symbolem Mj ustala siê:

a) podzia³ na dzia³ki budowlane, spe³niaj¹cy wymogi
w³asno�ciowe poszczególnych w³a�cicieli, co po-
zwala na uzyskanie wielko�ci posesji w granicach
od 520 m2 do 840 m2,

b) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 27%
powierzchni ca³ej dzia³ki; pozosta³¹ przestrzeñ prze-
znaczyæ w maksymalnym stopniu pod zieleñ przy-
domow¹,

c) frontowe linie zabudowy od ulicy pieszo jezdnej
KDX:
- 6,0 m od strony pó³nocnej
- 9,0 m od strony po³udniowej

s¹ nieprzekraczalne i gwarantuj¹ woln¹ prze-
strzeñ o szeroko�ci 20 m miêdzy budynkami
mieszkalnymi,

d) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê na dzia³ce nr 253,
e) gabaryty projektowanych budynków

- jednokondygnacyjne z u¿ytkowym poddaszem,
- wysoko�æ budynku od terenu do kalenicy max.

10,0 m - dachy strome lub pó³strome o nachy-
leniu 25°-45°.

2) Dla terenu oznaczonego symbolem MP ustala siê:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane o wielko�ci od ca 1000

m2 do ok. 2600 m2 (dzia³ka naro¿na),
b) powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym

i obiektami wynikaj¹cymi z przeznaczenia dopusz-
czalnego, nie mo¿e przekraczaæ 26% powierzchni
ca³ej dzia³ki; nasycenie zieleni¹ min. 50% przy sto-
sowaniu równie¿ nawierzchni trawiastych dla funk-
cji komunikacyjnych wszêdzie tam, gdzie nie wyklu-
cza tego konieczno�æ dojazdów ciê¿kimi �rodkami
transportu.

c) czê�æ dzia³ki okre�lonej symbolem Z³ przeznaczyæ
w maksymalnym stopniu na zieleñ izolacyjn¹, wie-
lopiêtrow¹, tak¿e zimozielon¹.

d) obowi¹zuj¹c¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla:
- budynków mieszkalnych jednokondygnacyjnych:

� 50,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi
krajowej KDK - 5,

� 30,0 m od terenu kolejowego,
� 6,0 m od ulicy pieszo jezdnej KDX oraz

� 15,0 m od po³udniowej granicy dzia³ki nr
250.

- obiektów budowlanych nie przeznaczonych
na pobyt ludzi:
� 25,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi

krajowej KDK - 5
� 20,0 m od terenów kolejowych,

e) gabaryty projektowanych budynków:
� dachy strome lub pó³strome o nachyleniu

25°-45°
� wysoko�æ budynku mieszkalnego max. 11,0

m od terenu do kalenicy,
� wysoko�æ budynku o przeznaczeniu dopusz-

czalnym max. 6,0 m od terenu do kalenicy.
f) strefa uci¹¿liwo�ci miejsca pracy musi zamykaæ siê

w obrêbie w³asnej posesji, co winno byæ udoku-
mentowane na etapie wszczêcia procesu realizacyj-
nego.

3) Zabrania siê sk³adowania na terenie posesji szkodli-
wych substancji mog¹cych zanieczyszczaæ powietrze,
przenikaæ do gruntu powoduj¹c zanieczyszczenie wód
otwartych i podskórnych, jak i palenia wszelkich odpa-
dów.

4) Ze wzglêdu na eksponowane po³o¿enie terenu przy
trasie kolejowej oraz linii kolejowej, wymagany jest
wysoki standard zagospodarowania posesji oraz archi-
tektury obiektów, wpisanych w krajobraz wiejski.

4. Komunikacja
1) Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z ulic dojazdowych,

oznaczonych symbolami KD1 i KD2 oraz z ulicy pieszo
jezdnej oznaczonej symbolem KDX. W³¹czenie uk³adu
do trasy krajowej KDK - 5 przez istniej¹cy zjazd drogi
gminnej KD2.

2) Ustala siê szeroko�ci ulic w liniach rozgraniczaj¹cych:
- 10,0 m dla ulicy KD1, równoleg³ej do drogi krajowej

KDK - 5
- 6,0 - 15,0 m dla ulicy KD2, równoleg³ej do terenów

kolejowych KK,
- 5,0 m dla ulicy pieszo jezdnej, oznaczonej symbo-

lami KDX z poszerzeniem do 16,0 m w miejscu
placu nawrotu.

3) Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy, ustalone
w §6 ust. 3 pkt 1) litera c oraz pkt 2)litera d.

4) Parkingi dla obs³ugi w³asnej i wynikaj¹ce z dzia³alno�ci
gospodarczej nale¿y realizowaæ na terenie w³asnej
posesji.

5) Zabrania siê wjazdu do �wnêtrza� terenu mieszkalnego
samochodów ciê¿arowych.

5. Uzbrojenie techniczne terenu winno odpowiadaæ zasadom
ustalonym w §7 uchwa³y.

§7
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenu w zakresie
infrastruktury technicznej:
1. Elektroenergetyka

1) Zasilanie energi¹ elektryczn¹ projektowanej zabudowy
mo¿e nast¹piæ z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/
0,4 kV typu s³upowego nr 22-811 po stronie niskiego
napiêcia 380/220 V, po:
a) wyprowadzeniu oddzielnego obwodu n/n, z w/w

stacji, dostosowanego do potrzeb odbiorców lini¹
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n/n napowietrzno-kablow¹ do szafki kablowej
na terenie projektowanej zabudowy,

b) wykonaniu kablowej sieci niskiego napiêcia 380/220
V na terenie projektowanych dzia³ek - dostosowa-
nej do docelowych potrzeb odbiorców,

2) Z³¹cza kablowe, w których bêd¹ równie¿ zainstalowane
pomiary rozliczeniowe zu¿ycia energii elektrycznej, usta-
wiaæ nale¿y w granicy dzia³ek z dostêpem do nich
od strony ulicy.

3) Linie kablowe zasilaj¹ce poszczególne z³¹cza nale¿y
uk³adaæ w chodniku w odleg³o�ci 60 cm od granicy
dzia³ki.

4) Przy³¹cza do poszczególnych budynków winny byæ
u³o¿one po trasie uzgodnionej z w³a�cicielami dzia³ek.

2. Zaopatrzenie w wodê - z miejskiego ujêcia i stacji wodo-
ci¹gowej w Witoblu, poprzez istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹
biegn¹c¹ w drogach KD2 i KDK - 5 i jej rozbudowê w ulicy
KDX.

3. Odprowadzenie �cieków
1) Teren objêty zmian¹ planu nale¿y skanalizowaæ w³¹-

czaj¹c lokalne kolektory sanitarne projektowane grawi-
tacyjnie w ulicach KD i KDX w uk³ad kanalizacyjny
miasta Stêszewa (wg opracowanego �Programu Ogól-
nego�), w kierunku projektowanej przepompowni �cie-
ków �P5� i dalej poprzez ruroci¹g t³oczny i kolektor
g³ówny do projektowanej w Witoblu miejskiej oczysz-
czalni �cieków.

2) Do czasu realizacji w/w przepompowni i oczyszczalni,
�cieki nale¿y odprowadzaæ do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych, lokalizowanych na dzia³kach zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a nastêpnie wywoziæ
do istniej¹cej w Stêszewie oczyszczalni.

3) �cieki zanieczyszczone w wyniku dzia³alno�ci gospodar-
czej nale¿y odprowadzaæ po wstêpnym oczyszczeniu.

4. Odprowadzenie wód opadowych
1) Wody opadowe z ulic proponuje siê odprowadziæ

kana³em deszczowym w ulicy 1 KDX, poprzez osadnik
do le¿¹cego w kierunku po³udniowym oczka wodnego,
przy uwzglêdnieniu istniej¹cej sieci melioracyjnej.

2) Czyste wody opadowe z powierzchni dachowych nale-
¿y wykorzystaæ jako nawodnienie terenów zieleni na
w³asnych dzia³kach.

5. Usuwanie odpadów sta³ych
Dzia³ki winny byæ wyposa¿one w pojemnik na odpady
sta³e, które systemem zorganizowanym bêd¹ wywo¿one
na wysypisko gminne.

6. Zaopatrzenie w gaz
Dostarczenie gazu zale¿ne od bilansu zasobów, co uzgod-
niæ nale¿y z Zak³adami Gazowniczymi na etapie realizacji
inwestycji.
Szafki przy³¹czeniowe montowaæ w ogrodzeniu fronto-
wym dzia³ek.

7. Ciep³ownictwo
Zakaz wyposa¿enia budynków wymagaj¹cych ogrzewania
i ciep³ej wody w urz¹dzenia grzewcze na paliwo sta³e lub
jakiekolwiek inne, które mo¿e mieæ negatywny wp³yw na
�rodowisko przyrodnicze. Preferowaæ nale¿y paliwa gazo-
we, olejowe oraz wprowadzaæ �ród³a energii nowej gene-
racji (s³oñce, wiatr, ziemia).

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe

§8
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym
ustala siê stawkê w wysoko�ci 15% wzrostu warto�ci nieru-
chomo�ci s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36
ust. 3 ustawy.

§9
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Stêszew, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Stêszew nr XXXIII/152/93
z dnia 22.11.1999 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Poznañskiego
Nr 16, poz. 191, z dnia 20.12.1993 r. - 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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