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4369
UCHWA£A Nr XXVI/280/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew
terenu w Srocku Ma³ym - dzia³ki nr 27 i 28.
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 zm. Dz.U z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005
r. Nr 113 poz. 964, Nr 130 poz. 1087) oraz art. 53 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz.
96 z 1 marca 1994 r. i Dz.U. Nr 110 poz. 1190 z dnia 27 lipca
2001 ustawa o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze),
Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pt.: Gmina Stêszew - Srocko Ma³e - Dz. Nr 27 i 28.
I.

§3. Plan okrelony w §1 zgodny jest z:
1. zapisami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stêszew - 2002 r.
2. przepisami szczególnymi odnosz¹cymi siê do obszaru
objêtego planem:
-

ustawa prawo geologiczne i górnicze,

-

ustawa o zmianie ustawy - prawo geologiczne i górnicze,

-

ustawa - prawo ochrony rodowiska,

-

ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych,

-

ustawa o gospodarce odpadami,

-

ustawa - Prawo budowlane.

§4. W sk³ad planu okrelonego w §1 wchodz¹.
1. Tekst planu stanowi¹cy niniejsz¹ uchwa³ê.
2. Rysunek planu w skali 1:1.000, wraz z wyrysem ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
gminy Stêszew, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
1) Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
-

granica uchwalenia planu,

-

granica obszaru górniczego (terenu z³o¿a kruszywa
naturalnego),

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach
zagospodarowania - cile okrelone lini¹ ci¹g³¹,

-

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
przeznaczenia - orientacyjne, okrelone lini¹
przerywan¹, których wyznaczenie mo¿e byæ poddane korektom uzale¿nionym od potrzeb doranych,
niesprzecznych z zasadniczymi ustaleniami planu,

-

linie istniej¹cych podzia³ów geodezyjnych,

-

symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenu.

3. Za³¹czniki dotycz¹ce rozstrzygniêæ:
-

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu za³. nr
2,

-

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich
finansowania - za³. nr 3.

Przepisy ogólne

§2. Plan, o którym mowa w §1 obejmuje: fragmenty
dzia³ek nr 27 i nr 28 po³o¿onych w Srocku Ma³ym o ³¹cznej
powierzchni ok. 3,0 ha, w tym 1,9082 ha powierzchni obszaru
górniczego.

-

§5. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okrelon¹ w art. 15 ust. 2 ustawy.
§6. W rozumieniu niniejszej uchwa³y:
1) ustaw¹ okrelono ustawê z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) przepisami szczególnymi okrelono przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi,
3) planem - jest projekt planu okrelonego w §1 uchwa³y,
obejmuj¹cy projekt tekstu tego planu i projekt rysunku
tego planu,
4) uchwa³a - jest to projekt niniejszej uchwa³y,
5) teren - jest to obszar o okrelonym rodzaju przeznaczenia
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczenie podstawowe - oznacza takie przeznaczenie,
które powinno przewa¿aæ na danym terenie,
7) przeznaczenie dopuszczalne - jest to rodzaj przeznaczenia
inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
8) obszarem górniczym jest obszar chroniony kruszywa
naturalnego, w granicach którego, przedsiêbiorca jest
uprawniony do wydobywania kopaliny objêtej koncesj¹,
9) zak³adem górniczym jest okrelony przepisami szczególnymi, wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie zespó³
rodków s³u¿¹cych bezporednio do wydobywania kopaliny ze z³o¿a, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie zwi¹zane z nim obiekty,
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10) wyrobiskiem górniczym - jest przestrzeñ w nieruchomoci
gruntowej powsta³a w wyniku robót górniczych,
11) robotami górniczymi - jest wykonywanie, zabezpieczanie
lub likwidowanie wyrobisk górniczych w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ regulowan¹ przepisami szczególnymi,
12) pas ochronny jest to teren przylegaj¹cy do obszaru górniczego, oznaczony na rysunku planu symbolem PGo,
13) nadk³ad - jest to warstwa urodzajnej gleby zdjêta z powierzchni obszaru górniczego,
14) g³êbokoæ sp¹gu - jest dolnym poziomem z³o¿a wyznaczonego do eksploatacji.
II. Przepisy szczegó³owe
§7. Przeznaczenie terenów
1. Jako podstawowe przeznaczenie terenów okrelonych
w §2 uchwa³y, ustala siê:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PG/O/
ZL przeznaczony:
a) w pierwszej fazie u¿ytkowania - pod wyrobisko
kruszywa naturalnego (PG)
b) w drugiej fazie, na terenie powyrobiskowym - pod
urz¹dzony teren gospodarki odpadami (O)
c) w ostatecznym etapie - pod rekultywacjê w formie
zalesienia (ZL)
2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD
przeznaczony pod komunikacjê drogow¹, w zwi¹zku
z modernizacj¹ drogi krajowej KDS.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) pasy ochronne terenu przylegaj¹cego do obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego okrelone na rysunku
planu symbolem 2 PGo,
2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 PG/O/
R przeznaczony okresowo pod sk³adowanie nadk³adu
zdjêtego z powierzchni z³o¿a (PG), niezbêdnego do
rekultywacji terenu,
3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 KDW
jest adaptacj¹ istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
§8. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego.
1. Teren niniejszego planu stanowi kontynuacjê przestrzenn¹
i funkcjonaln¹ zagospodarowania terenu granicz¹cego
z nim od strony po³udniowej.
1) Ustala siê etapowe zagospodarowanie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PG/O/ZL zgodnie z kolejnoci¹ i przeznaczeniem okrelonym w §7
ust. 1 pkt 1; winno to doprowadziæ do uzyskania ³adu
przestrzennego jako harmonia kompozycyjne  estetyczna ca³ego obszaru.
2) Dla terenu eksploatacji z³o¿a ustala siê obowi¹zek
zachowania parametrów okrelonych w dokumentacji
geologicznej, dotycz¹cych:

a) wyznaczonej powierzchni z³o¿a,
b) g³êbokoci sp¹gów,
c) sposobu i racjonalnej eksploatacji z³o¿a.
3) Dla drugiego etapu u¿ytkowania ww terenu ustala siê
urz¹dzenie terenu gospodarki odpadami na podstawie
dokumentacji technicznej, wymaganej przepisami szczególnymi obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie.
4) Do realizacji docelowego przeznaczenia terenu tj. zalesienia, nale¿y wykorzystaæ glebê nadk³adu z powierzchni
z³o¿a, sk³adowan¹ na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 3.PG/O/R
2. Teren oznaczony symbolem 5KD stanowi¹cy rezerwê
w zwi¹zku z modernizacj¹ drogi krajowej KDS, zgodnie
z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Poznaniu winien byæ przeznaczony pod
drogê zbiorcz¹ daj¹c¹ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej
terenów po³o¿onych bezporednio przy drodze krajowej
KDS.
§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska przyrody
1) Eksploatacja z³o¿a nie mo¿e stanowiæ trwa³ego zagro¿enia
dla komponentów rodowiska, szczególnie dla wód
gruntowych i powierzchniowych.
2) W trakcie eksploatacji nale¿y dbaæ o stan techniczny
maszyn eksploatacyjnych i rodków transportu przed ewentualn¹ awari¹ wycieku oleju lub paliwa do gruntu i wód.
3) Zakaz odprowadzania nieczystoci p³ynnych do gruntu
i wód otwartych.
4) Racjonalna eksploatacja z³o¿a, zgodna z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi z zakresu ochrony rodowiska
musi zapewniæ w³aciwe wykorzystanie zasobów z³o¿a.
5) System eksploatacji z³o¿a nie mo¿e stanowiæ niebezpieczeñstwa dla ludzi i rodowiska.
6) Ustala siê nieprzekraczalnoæ g³êbokoci sp¹gu okrelonej
w dokumentacji geologicznej, zapewniaj¹cej w efekcie
powstanie suchego wyrobiska poeksploatacyjnego.
7) Zdjêty z powierzchni z³o¿a nadk³ad nale¿y sk³adowaæ do
czasu jego zu¿ytkowania do rekultywacji na wyznaczonym
dla tego celu terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3PG/O/R.
8) Urz¹dzenie w okresie przejciowym terenu gospodarki
odpadami winno byæ zgodne z przepisami szczególnymi
w tym zakresie.
9) Na terenie zagospodarowanym docelowo, tj. zalesieniu,
zakazuje siê realizacji napowierzchniowych obiektów
kubaturowych.
§10. Ustalenia z zakresu dziedzictwa kulturowego. Na
obszarze objêtym planem znajduje siê stanowisko archeologiczne o orientacyjnym zasiêgu oznaczonym na rysunku
planu lini¹ kropkowan¹, w rejonie terenu o symbolu 3 PG/O/
R. Przed przyst¹pieniem do prac ziemnych na obszarze
wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestor
zobowi¹zany jest do przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych inwe-
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stycjê badañ archeologicznych. Zakres prac archeologicznych
nale¿y uzgodniæ z WWKZ przed otrzymaniem pozwolenia na
budowê. Podczas zdejmowania warstwy humusu istnieje
koniecznoæ prowadzenia sta³ych nadzorów archeologicznych,
a w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne przed
podjêciem robót ziemnych wykonanie niezbêdnych badañ
archeologicznych w zakresie uzgodnionym z WWKZ.
§11. Wyznaczenie terenu 5 KD w zwi¹zku z modernizacj¹
drogi ekspresowej S5 na odcinku (A2) G³uchowo - Stêszew
- Kocian - Leszno - Rawicz - granica województwa wynika
z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznej.
§12. Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy.
1. Teren opracowanego planu nie jest terenem budowlanym.
2. Na etapie eksploatacji kruszywa nie przewiduje siê jakiejkolwiek zabudowy sta³ej.
3. Na etapie gospodarki odpadami dopuszcza siê zabudowê
tymczasow¹, wynikaj¹c¹ z technologii gospodarki odpadami i projektu technicznego, jako zgodn¹ z ustaleniami
planu.
4. Na terenie zrekultywowanym, zalesionym zakazuje siê
realizacji jakiegokolwiek naziemnego obiektu budowlanego. Zakaz ten dotyczy te¿ terenu okrelonego na rysunku
planu symbolem 3PG/O/R.
§13. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegaj¹cych ochronie - z³o¿a kruszywa
naturalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PG/
O/ZL wynikaj¹ z Dokumentacji Geologicznej z³o¿a kruszywa
naturalnego SROCKO DA w kat. C1 opracowanej przez
Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Geologiczne Roman Kinas,
Luboñ ul. Strumykowa 16 i s¹ obowi¹zuj¹ce dla planu.
1. Dane informacyjne wybranych elementów obowi¹zuj¹cych przy eksploatacji przedmiotowego z³o¿a.
a) nazwa z³o¿a SROCKO DA kat. C1,
b) kopalina : kruszywo naturalne,
c) udokumentowana powierzchnia z³o¿a 19.082 m2,
d) g³êbokoæ sp¹gu - 1,7 m do 12,0 m ppt na rzêdnej od
71,21 m do 81,67 m npm,
e) mi¹¿szoæ z³o¿a - od 0,7 m do 11,3 m,
f) gruboæ nadk³adu od 0,2 m do 2,0 m - kubatura 19.281
m3,
g) obliczone zasoby z³o¿a 126.249 m3.
2. Warunki eksploatacji: z³o¿e eksploatowane bêdzie systemem l¹dowym, jedno lub dwoma piêtrami, przy u¿yciu
koparek podsiêbiernych do maks. g³êbokoci 11,3 m ppt.
po uprzednim zdjêciu zalegaj¹cego na tym z³o¿u nadk³adu.
3. Warunki ochrony rodowiska i rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego.
1) Eksploatacja nie spowoduje znacz¹cych ujemnych
zmian w rodowisku najbli¿szej okolicy.
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2) Nie istnieje zagro¿enie gruntów s¹siednich, poniewa¿
obszar wydzielonego z³o¿a w ca³oci wchodzi w sk³ad
dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu przysz³ego u¿ytkownika.
3) Nie istnieje zagro¿enie budynków gospodarskich
i mieszkaniowych, poniewa¿ takie w pobliskiej okolicy
nie wystêpuj¹.
4) W trakcie eksploatacji nale¿y dbaæ o stan techniczny
maszyn eksploatacyjnych i rodków transportu, aby
ich ewentualna awaria nie spowodowa³a wycieku oleju lub paliwa i tym samym, aby nie spowodowa³a
ska¿enia rodowiska, szczególnie wód gruntowych.
5) Ochrona zasobów przedmiotowego z³o¿a polegaæ
bêdzie na racjonalnej jego eksploatacji zgodnej z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
6) W efekcie eksploatacji kruszywa powstanie wyrobisko
poeksploatacyjne - suche, które nale¿a³o bêdzie zrekultywowaæ do warunków urz¹dzenia terenu gospodarki
odpadami, jako kolejnego etapu u¿ytkowania.
4. Uruchomienie wydobywania kopaliny mo¿e nast¹piæ po
zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej, wykonanej zgodnie z przepisami szczególnymi oraz uzyskaniu Koncepcji
na eksploatacje kopalin pospolitych udzielonej przez
Starostê Poznañskiego.
5. Na terenie objêtym planem okrelonym w §2 nie przewiduje siê w fazie eksploatacji z³o¿a jakiejkolwiek zabudowy
sta³ej. Obiekty zaplecza, techniczno - socjalnego zak³adu
górniczego zlokalizowane bêd¹ w odleg³oci ok. 500 m od
wyrobiska, na terenie gospodarstwa rolnego w³aciciela
z³o¿a, gdzie równie¿ magazynowane bêd¹ czasowo odpady wydobywane na etapie eksploatacji z³o¿a.
Masy ziemi odk³adowej bêd¹ magazynowane na terenie
3PG/O/R i sukcesywnie zagospodarowywane do rekultywacji wyeksploatowywanego z³o¿a. Nadk³ad ziemi urodzajnej w³aciciel zu¿yje na swoich przyleg³ych gruntach.
§14. Na terenie planu nie wystêpuj¹ zagadnienia dotycz¹ce scalania i podzia³u nieruchomoci.
§15. Ustalenia dotycz¹ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
1. Komunikacja.
1) Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu planu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 4 KDW z mo¿liwoci¹ regulacji jej
szerokoci i przebiegu zgodnych z projektem zagospodarowania z³o¿a opracowanym na podstawie przepisów szczególnych.
2) W³¹czenie ww. drogi dojazdowej do drogi ekspresowej
S5 oznaczonej symbolem KDS jest tymczasowe.
3) Docelowa obs³uga terenu planu mo¿liwa bêdzie przez
drogê zbiorcz¹ projektowana na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 5 KD i w³¹czeniu na
wêz³ach Wronczyn i Piotrowo. Wyklucza siê mo¿liwoæ tworzenia nowych bezporednich w³¹czeñ na
drogê ekspresow¹ S5.
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4) Dzia³alnoæ zwi¹zana z eksploatacj¹ kruszywa oraz
z gospodark¹ odpadami nie powinna powodowaæ
zanieczyszczenia jezdni drogi krajowej 5 (KDS);
wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z ewentualnego
zanieczyszczenia drogi ponosiæ bêdzie w³aciciel z³o¿a
a nastêpnie w³aciciel terenu gospodarki odpadami.
2. Uzbrojenie techniczne.
1) Na etapie eksploatacji kruszywa nie przewiduje siê
realizacji uzbrojenia technicznego terenu. Ewentualne
zasilenie w energiê elektryczn¹ mo¿e nast¹piæ po
wyprowadzeniu obwodu n/n z istniej¹cej na terenie
sk³adowiska odpadów, s³upowej stacji transformatorowej 15/04 kV.
2) Dostarczanie wody oraz odbiór cieków bytowych
zapewni przedsiêbiorca zak³adu górniczego w powi¹zaniu z urz¹dzonym zapleczem socjalno - technicznym,
zlokalizowanym na terenie w³asnego gospodarstwa
rolnego w odleg³oci ok. 500 m.
3) Dostarczenie wody oraz odbiór cieków winny odbywaæ siê w warunkach odpowiadaj¹cych wymogom
sanitarnym.
4) Dla etapu realizacji urz¹dzenia i u¿ytkowania terenu
gospodarki odpadami, wymogi z zakresu uzbrojenia
technicznego okreli opracowany projekt techniczny
zgodnie z przepisami szczególnymi; urz¹dzenia te ustala siê jako zgodne z planem.
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§16. Terminy tymczasowego zagospodarowania.
1. Na podstawie danych ustalonych w dokumentacji geologicznej, zasady z³o¿a kruszywa naturalnego SROCKO
DA obliczonego na ok. 126 tys. m3, bêd¹ eksploatowane
w okresie 6 - 7 lat, przy wydobywaniu rocznym ok. 20 ty.
m3.
2. Pojemnoæ i okres u¿ytkowania terenu gospodarki odpadami okreli projekt techniczny, opracowany na podstawie inwentaryzacji zgodnie z przepisami szczególnymi.
III. Przepisy koñcowe
§17. Ustala siê 15% 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.
§18. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Stêszew.
§19. 1. Uchwa³a wraz za³¹cznikiem nr 1 podlegaj¹
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami nr 1, nr 2 i nr 3 wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 163
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