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4647
UCHWA£A Nr XXXVII/399/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stêszew
dla terenu po³o¿onego w rejonie ul. Mosiñskiej - dzia³ka nr 1659/5 i czêæ dzia³ki nr 1660/15
Na podstawie art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717 z 2003 r, zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003
r, Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492
z 2004 r, Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r,
Nr 45 poz. 319 z 2006 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew
uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stêszew dla terenu po³o¿onego w rejonie ul. Mosiñskiej - dzia³ka nr 1659/5 i czêæ dzia³ki
nr 1660/15, zwan¹ dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoæ
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew (zatwierdzonego
uchwa³¹ nr III/28/2002 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia
30 grudnia 2002 r.).
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 zgodnie z uchwa³ami
Rady Miejskiej Gminy Stêszew nr XXI/226/2004 z dnia
30 grudnia 2004 r. i nr XXV/269/2005 z dnia 30 czerwca 2005
r. dotyczy:
- uzupe³nienia zapisów dotycz¹cych zasad odprowadzenia
cieków sanitarnych,
- uzupe³nienia zapisów dotycz¹cych zasad odprowadzenia
wód deszczowych.
3. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi za³¹cznik - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
planu.
4. Rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr XXII/149/96 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia
24 wrzenia 1996 r. pozostaje bez zmian.
§2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ zmiany w zapisach
ustaleñ obowi¹zuj¹cej uchwa³y Nr XXIX/275/2002 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
zmiany 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
w zakresie:
1) okrelonym w §1 ust. 2,
2) wynikaj¹cym z problematyki okrelonej w art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ plan, o którym mowa
w §1 niniejszej uchwa³y,

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ plan niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej Gminy Stêszew,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr XXIX/275/2002 Rady
Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 26 czerwca 2002 r.
§4. 1. W uchwale Nr XXIX/275/2002 Rady Miejskiej Gminy
Stêszew z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany 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, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §7 ust. 3 dodaje siê ustalenie o nastêpuj¹cej treci: Do
czasu realizacji miejskiej kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê mo¿liwoæ realizacji bezodp³ywowych, szczelnych zbiorników, które ulegn¹ likwidacji z chwil¹ uruchomienia sieci
kanalizacji sanitarnej na tym terenie.
2) w §7 ust. 4 dodaje siê ustalenie o nastêpuj¹cej treci:
Dopuszcza siê zagospodarowanie czystych wód opadowych z powierzchni dachów budynków w granicach dzia³ki budowlanej.
2. Po §5 dodaje siê §5a o nastêpuj¹cej treci:
Ustala siê:
1. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1) niezale¿nie od planowanego przeznaczenia terenu
ustala siê obowi¹zek dostosowania realizowanych
elementów zagospodarowania skal¹, jakoci¹ i charakterem do pe³nionych funkcji, krajobrazu, architektury istniej¹cego i planowanego otoczenia;
2) ustala siê umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych oraz szyldów firm wy³¹cznie na budynkach, w których te firmy maj¹ swoje siedziby; zakaz
lokalizowania wolnostoj¹cych reklam wielkoformatowych;
2. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obszarze wysokiej
ochrony zasobów wód (OWO) wszelkie dzia³ania
nale¿y podporz¹dkowaæ szczególnej ochronie wód
powierzchniowych i podziemnych,
2) jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych i uci¹¿liwych powinny byæ minimalizowane i mieciæ siê
w granicach dzia³ki inwestora - z uwagi na bezporednie s¹siedztwo obszaru Wielkopolskiego Parku
Narodowego;
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3) zasady kszta³towania klimatu akustycznego - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
odrêbnymi.

wystêpuj¹ warunki do scalania i podzia³u nieruchomoci w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami..

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej - z uwagi na wystêpowanie na terenie objêtym planem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, objêtych ochron¹
konserwatorsk¹ - zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568) - wprowadza siê obowi¹zek
prowadzenia badañ archeologicznych podczas prac
ziemnych, w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

3. Pozosta³e ustalenia zawarte w uchwale, o której mowa
w ust. 1 pozostaj¹ bez zmian i zachowuj¹ wa¿noæ.

4. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych - w pasie drogowym dróg dojazdowych KD-D wyklucza siê lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych wolnostoj¹cych i wielkoformatowych.
5. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci
objêtych planem - na obszarze objêtym planem nie

§5. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - nie ma
zastosowania do niniejszej uchwa³y, poniewa¿ nie dotyczy
zakresu zmiany planu.
§6. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stêszewa.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVII/399/2006
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 26 padziernika 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Stêszew dla terenu po³o¿onego
w rejonie ul. Mosiñskiej dzia³ka nr 1659/5 i czêæ dzia³ki nr 1660/15

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717 z 2003 r, zm. Dz.U. Nr 162 poz. 1568
z 2003 r, Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492
z 2004 r, Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2005 r,

Nr 45 poz. 319 z 2006 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew
rozstrzyga co nastêpuje:
W TRAKCIE WY£O¯ENIA DO PUBLICZENGO WGL¥DU
I W CZASIE DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PROJEKTEM
WZMIANKOWANEGO PLANU NIE WNIESIONO ¯ADNYCH
UWAG.

