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3754
UCHWA£A Nr XXV/267/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stêszew we wsi Skrzynki dla dzia³ek nr 89/1 i 89/2
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póniejszymi zmianami), Rada
Miejska Gminy Stêszew uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew - we wsi Skrzynki dla dzia³ek nr
89/1 i 89/2.
I.

PRZEPISY OGÓLNE
§2. Plan, o którym mowa w §1 obejmuje:

1. Teren dzia³ek 89/1 i 89/2, po³o¿onych we wsi Skrzynki przy
ul. Dworcowej o ³¹cznej powierzchni 0,7400 ha, w tym:
a) dzia³ka nr 89/1 o powierzchni 0,7277 ha stanowi¹ca
w³asnoæ prywatn¹,
b) dzia³ka nr 89/2 o powierzchni 0,0123 ha, która z mocy
prawa staje siê w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (art. 73
ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce
administracjê - Dz.U. Nr 133 poz. 872 z 1 998 r.).
§3. Plan okrelony w §1 zgodny jest z:

3. Za³¹czniki:
a) wyrys ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew - 2003
r. - za³¹cznik nr 2,
b) dotycz¹ce rozstrzygniêæ:
-

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
za³. nr 3,

-

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania - za³. Nr 4.

§5. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okrelon¹ w art. 15 ust. 2 ustawy, z wyj¹tkiem zagadnieñ
niewystêpuj¹cych na jego terenie, okrelonych w punktach:
7, 8, 9.
§6. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ projekt planu okrelonego w §1 uchwa³y, obejmuj¹cego projekt tekstu tego planu
i projekt rysunku tego planu,

1) zapisami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew - 2002 r. - wyrys
ze Studium stanowi za³¹cznik Nr 2 do planu,

3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ projekt niniejszej
uchwa³y,

2) przepisami szczególnymi odnosz¹cymi siê do obszaru
objêtego planem.

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na opracowywanym terenie,

§4. W sk³ad planu okrelonego w §1 wchodz¹:
1. Tekst planu stanowi¹cy niniejsz¹ uchwa³ê.
2. Rysunek planu w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku
planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania - cile okrelone, lini¹ ci¹g³¹,
c) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania - orientacyjne, okrelone lini¹ przerywan¹, których wyznaczenie mo¿e byæ poddane korektom uzale¿nionym od potrzeb doranych, niesprzecznych z zasadniczymi ustaleniami planu,
d) linie istniej¹cych podzia³ów geodezyjnych,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenu.

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
7) nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê
gruntu zabudowan¹ i niezabudowan¹ dzia³ki,
8) poziomie terenu - nale¿y przez to rozumieæ poziom urz¹dzonego terenu przed wejciem do budynku,
9) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ pas zieleni
urz¹dzonej w granicach w³asnociowych nieruchomoci,
której zadaniem jest izolowanie terenów s¹siednich przed
przenikaniem uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z zagospodarowania wyznaczonego terenu.
II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
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§7. Przeznaczenie terenów.
1. Jako podstawowe przeznaczenie terenów okrelonych
w §2 uchwa³y, ustala siê:
1) teren bazy sprzêtu transportowego oznaczony na rysunku planu symbolem 1 P, na którym dopuszcza siê
zabudowê przemys³owo - us³ugow¹ wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami terenowymi (myjnia, dystrybutor paliw
dla potrzeb w³asnych itp.) oraz zabudowê administracyjno-socjaln¹,
2) teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem 5 KD, przeznaczony wy³¹cznie na poszerzenie pasa
drogowego drogi powiatowej 32213 oznaczonej na
rysunku planu symbolem KD (Dworcowa).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) tereny zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym
oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN,
2) tereny zieleni izolacyjnej okrelone na rysunku planu
symbolami 3ZI i 4ZI, której realizacja jest obligatoryjna.
§8. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
Ustala siê lokalizacjê zak³adu przemys³owo-us³ugowego
w dziedzinie transportu o przeznaczeniu okrelonym w §7, na
zasadach ustalonych poni¿ej:
1) mo¿na dopuciæ us³ugi nieuci¹¿liwe o ewentualnym oddzia³ywaniu wy³¹cznie w granicach w³asnociowych nieruchomoci,
2) wzd³u¿ granic terenu z zabudow¹ mieszkaln¹ urz¹dziæ
nale¿y pasy zieleni izolacyjnej o szerokoci minimum 10,0
m,
3) zabudowie przemys³owo - us³ugowej winny towarzyszyæ
powierzchnie zieleni urz¹dzonej i krajobrazowej, co najbardziej po¿¹dane jest na terenie pó³nocnym, na styku
z kompleksem lenym, oznaczonym symbolem ZL,
4) zabudowa obiektów przemys³owych winna charakteryzowaæ siê architektur¹ wkomponowan¹ w krajobraz wiejski,
5) teren oznaczony symbolem 2MN przeznaczony pod budynek mieszkalny dla zawiaduj¹cego przedsiêbiorstwem zlokalizowano w pó³nocno-wschodniej czêci dzia³ki, oddalony maksymalnie od drogi KD 32213 z dostêpem komunikacyjnym z drogi wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KDW.
§9. Zasady ochrony rodowiska przyrody i krajobrazu
kulturowego. Z uwagi na specyficzne warunki krajobrazowe
w s¹siedztwie zalesionego wa³u ozowego, po³¹czonego
z terenami otuliny WPN, teren predysponowany jest do
odpowiedniego zagospodarowania i ochrony.
1) szans¹ na zrównowa¿enie procesu urbanizacji na tym
terenie jest utrzymanie i zwiêkszenie ró¿norodnoci biologicznej rolinnoci dostosowanej do miejscowych warunków siedliskowych, morfologicznych, wodnych, a szczególnie przez wprowadzenie zielonej strefy buforowej
wzd³u¿ ciany lasu przy pó³nocnej granicy posesji,
2) na terenie projektowanego zainwestowania przemys³owo
- us³ugowego w dziedzinie transportu, zakazuje siê dzia-
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³alnoci znacz¹co negatywnie oddzia³uj¹cej na rodowisko,
3) projektowane zainwestowanie winno uwzglêdniaæ wzajemne s¹siedztwo zabudowy mieszkalnej i dzia³alnoci
gospodarczej,
4) zabudowa winna byæ wkomponowana w teren bez makroniwelacji i przekszta³cenia naturalnej rzeby terenu,
a dopuszcza siê jedynie w ma³ej skali wyrównywanie
powierzchni naturalnie ukszta³towanej,
5) zabudowie przemys³owo-us³ugowej winny towarzyszyæ
powierzchnie urz¹dzonej zieleni,
6) ustala siê docelowo koniecznoæ wykonania pe³nego uzbrojenia obszaru w podstawow¹ sieæ odprowadzenia cieków
sanitarnych, co bêdzie sprzyjaæ ochronie wód Samicy
Stêszewskiej,
7) wa¿nym problemem w³aciwego zagospodarowania zabudowy przemys³owo-us³ugowej na etapie projektu realizacyjnego jest sposób oczyszczenia wód deszczowych
oraz rodzaj nawierzchni utwardzonych i parkingowych,
8) w zakresie zaopatrzenia zabudowy w ciep³o, zakazuje siê
stosowania paliw sta³ych, a preferuje siê ród³a paliw
ekologicznych,
9) zabrania siê spalania odpadów i mieci, jak równie¿
przechowywania materia³ów szkodliwych w warunkach
mo¿liwoci przesi¹kania w glebê.
§10. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Na obszarze objêtym planem znajduje
siê zewidencjonowane stanowisko archeologiczne, podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej, zlokalizowane w po³udniowo
- wschodniej czêci terenu na pograniczu z drog¹ powiatow¹
KD 32213. W zwi¹zku z powy¿szym prace ziemne podczas
inwestycji na w/w terenie wymagaj¹ badañ archeologicznych
w zakresie uzgodnionym z WWKZ (art. 6 ust. 1 p. 3a, art. 145
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. Dz.U. nr 162 poz. 1568).
§11. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania potrzeb publicznych.
1) zgodnie z pismem Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu
ZDP-6c-7322-12-01-2004 z dnia 9.04.2004, powierzchnia
dzia³ki 89/2 stanowi czêæ pasa drogi powiatowej 32213
Dopiewo - Skrzynki i na mocy ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê (art. 73 Dz.U.
nr 133 poz. 872) staje siê z mocy prawa w³asnoci¹ Skarbu
Pañstwa lub w³aciwych jednostek samorz¹du terytorialnego za odszkodowaniem,
2) zakazuje siê realizacji sta³ych obiektów kubaturowych lub
urz¹dzeñ technologicznych i obsadzania wysokim drzewostanem pasa terenu o szerokoci 5,0 m na dzia³ce 89/1
wzd³u¿ bezporedniego s¹siedztwa z drog¹ powiatow¹
z przeznaczeniem pod projektowane docelowo urz¹dzenia
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
§12. Parametry i sposoby zagospodarowania terenów.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce linie zabudowy:
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1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy kubaturowej w odleg³oci 20,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi powiatowej 32213, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD
(na mapie zasadniczej - Dworcowa),
2) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci minimum
12,0 m od pó³nocnej granicy posesji z kompleksem lenym,
3) wolny od zainwestowania kubaturowego i wysokiego
drzewostanu pas terenu o szerokoci minimum 5,0 m
wzd³u¿ granicy po³udniowej, przeznaczony pod urz¹dzenia
projektowanej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
2. Powierzchnia zabudowy dla ³¹cznej zabudowy przemys³owo - us³ugowej, socjalno - administracyjnej i mieszkalnej:
ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy do 40%
powierzchni ca³ej dzia³ki nr 89/1, przy udziale minimum
35% powierzchni biologicznie czynnej.
3. Architektura i gabaryty zabudowy.
1) obowi¹zuje zabudowa o architekturze wpisanej w krajobraz wiejski, przy stosowaniu dachów dwu - lub
wiêcej spadowych o nachyleniu 30°- 45°,
2) ustala siê wysokoci budynków:
a) przemys³owo - us³ugowych do 9,0 m licz¹c od
poziomu terenu do kalenicy,
b) mieszkalnego i socjalno-administracyjnego do 2-ch
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze u¿ytkowe) i wysokoci do 11,0 m licz¹c od poziomu
terenu do kalenicy; mo¿liwoæ podpiwniczenia
z dopuszczalnym wyniesieniem do 1,0 m ponad
teren, uzale¿niona od wyników geologicznego badania gruntu.
4. Zakaz stosowania ogrodzenia pe³nego od strony drogi
powiatowej oraz w obrêbie zjazdu, przy zapewnieniu
wolnego od przeszkód pola widocznoci.
5. W projekcie architektonicznym wymagane opracowanie
ci¹gu widokowego od ul. Dworcowej na odcinku projektowanego terenu oraz dwóch s¹siednich dzia³ek.

1. Zaopatrzenie w wodê. Teren okrelony w §2 przewiduje
siê zaopatrzyæ w wodê z sieci u³o¿onej w ul. Parkowej
w Skrzynkach.
2. Odprowadzenie cieków.
Do czasu zorganizowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków dopuszcza siê gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnym zbiorniku i wywo¿eniu do najbli¿szej
oczyszczalni tj. w Stêszewie.
3. Kanalizacja deszczowa.
1) Wody deszczowe z po³aci dachowych nale¿y wykorzystaæ lokalnie do pielêgnacji zieleni,
2) Dla wód opadowych z powierzchni utwardzonych oraz
cieków z myjni nale¿y wykonaæ system kanalizacji
z zastosowaniem separatorów do filtrowania olejów
i benzyny oraz szlamu i piasku, a podczyszczone cieki
kierowaæ do odparowania w bezodp³ywowym zbiorniku, z którego osady wywoziæ okresowo do oczyszczalni.
4. Elektroenergetyka.
Zasilanie terenu objêtego planem w energiê elektryczn¹
o mocy 20 kW, ustala siê po wprowadzeniu oddzielnego
obwodu n/n z projektowanej na osiedlu mieszkaniowym
stacji transformatorowej 15/04kV.
5. Ciep³ownictwo.
Ustala siê zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla celów grzewczych indywidualnie z ekologicznych róde³, wy³¹czaj¹c
stosowanie paliwa sta³ego. Zak³ad Gazowniczy w Poznaniu informuje, ¿e doprowadzenie gazu do potencjalnych
odbiorców w rejonie Skrzynek mo¿e nast¹piæ, je¿eli zaistniej¹ techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania gazu.
§15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenu. Teren aktualnie uprawiany
rolniczo, proponowany do realizacji zak³adu us³ugowego
zwi¹zanego z transportem, bezporednio po uchwaleniu niniejszego planu.
III. PRZEPISY KOÑCOWE

§13. Komunikacja.

1) dla terenu przemys³owo - us³ugowego z drogi powiatowej 32213 Dopiewo  Skrzynki oznaczonej na rysunku planu symbolem KD (Dworcowa) z jednym zjazdem
zlokalizowanym w s¹siedztwie dzia³ki nr 88/5,

§16. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ rozliczaniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, okrelonej
przy uwzglêdnianiu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwaleniem planu.

2) dla budynku mieszkalnego z drogi wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.

§17. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Stêszew.

2. Miejsca parkowania dla pojazdów w³asnych przedsiêbiorstwa i klientów nale¿y zapewniæ w granicach nieruchomoci. Obowi¹zuje zakaz parkowania pojazdów w pasie drogi
powiatowej.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹

3. Zaleca siê budowê chodnika dla pieszych wzd³u¿ terenu
planowanej zabudowy.
§14. Uzbrojenie techniczne.

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