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UCHWA£A Nr XX/203/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 29 wrzenia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji
kruszywa naturalnego obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 53/2 obrêb Tomiczki i 17/1 obrêb Jeziorki
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z 2003 r, zmiany: 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, Dz.U. Nr
45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 z 2006 r, Dz.U. Nr 127 poz. 880
z 2007 r.), Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmuj¹cy dzia³ki po³o¿one w granicach administracyjnych wsi
Tomiczki - dzia³ka o nrze ewidencyjnym 53/2, obrêb Tomiczki,
oraz wsi Jeziorki - dzia³ka o nrze ewidencyjnym 17/1, obrêb
Jeziorki, o powierzchni ³¹cznej 3,5073 ha, zwany dalej planem,
stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami zmiany Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew, przyjêtej uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy
Stêszew nr XXVII/393/2006 z dnia 26 padziernika 2006 roku.
2.

Granice obowi¹zywania planu okrela rysunek planu.

3.

Integralne czêci uchwa³y stanowi¹:

- czêæ graficzna planu, opracowana w skali 1:1.000, zwana
dalej rysunkiem planu - za³¹cznik nr 1,
- rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2,
- rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3.
§2. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

za³¹czniku nr 1 oraz rozstrzygniêcia zawarte w za³¹cznikach od nr 2 do nr 3,
2. przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1:1.000,
4. terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi ró¿ne przeznaczenie lub ró¿ne
zasady zagospodarowania, o ile z treci niniejszej uchwa³y
nie wynika inaczej,
5. linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie ci¹g³e
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ tereny o ró¿nych kategoriach przeznaczenia, której przebieg jest nienaruszalny i
której zmiana przebiegu mo¿e nast¹piæ jedynie w trybie
zmiany planu,
6. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj u¿ytkowania dzia³ki lub terenu, zgodnie
z ustaleniami szczegó³owymi planu, wraz z elementami
zagospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹cego, zwi¹zanymi bezporednio z przeznaczeniem terenu,
7. eksploatacji kruszywa naturalnego - nale¿y przez to rozumieæ taki rodzaj dzia³alnoci, która polega na pozyskiwaniu kopalin z naturalnego z³o¿a, zgodnie z przepisami
odrêbnymi,
8. filarze ochronnym - nale¿y przez to rozumieæ pas terenu,
w granicach którego ze wzglêdu na ochronê oznaczonych
dóbr, wydobywanie kopalin nie mo¿e byæ prowadzone,
albo mo¿e byæ dozwolone tylko w sposób zapewniaj¹cy
ochronê tych dóbr,
§4. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce, podstawowe, przeznaczenia terenu:

1) granica obszaru objêtego planem miejscowym,

1) obszar górniczy kopalni kruszywa naturalnego, oznaczony
symbolem PG,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

2) filar ochronny, oznaczony symbolem FO,

3) oznaczenie literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu,
zgodnie z legend¹ zamieszczon¹ na za³¹czniku nr 1,
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ informacyjnymi
ustaleniami planu:
1) kierunek dojazdu do terenu eksploatacji.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Stêszewie, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione
w tekcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okrelone w

2. Teren górniczy z³o¿a kruszywa naturalnego tworz¹:
obszar górniczy PG oraz filar ochronny FO, zgodnie z rysunkiem planu.
§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego: zaleca siê w trakcie rekultywacji terenu
powyrobiskowego stosowanie gatunków rolin charakterystycznych dla lokalnego siedliska przyrodniczego,
§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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1) teren wyrobiska nale¿y zabezpieczyæ przed niekontrolowanym u¿ytkowaniem, w szczególnoci przed zamiecaniem
i wylewaniem nieczystoci,

nej i uzyskania koncesji na eksploatacjê, nale¿y wówczas
zachowaæ filary ochronne zgodne z przepisami odrêbnymi.

2) na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
innych ni¿ okrelone w planie,

5) dopuszcza siê w ramach terenów PG lub FO zorganizowanie punktu obs³ugi technicznej, na którym nale¿y zlokalizowaæ:

3) zakazuje siê prowadzenia prac innych ni¿ ustalone w
planie, które trwale i niekorzystnie naruszaj¹ stosunki
gruntowo-wodne, panuj¹ce na obszarze objêtym planem
oraz w jego s¹siedztwie,

a) kontener z pomieszczeniem socjalnym i sanitarnym;
ten ostatni zaopatrzony w zbiornik bezodp³ywowy,

4) uci¹¿liwoci dla rodowiska wywo³ane eksploatacj¹ kruszywa, np. ha³as, wibracje, nie mog¹ przekraczaæ poziomów okrelonych w przepisach odrêbnych,
5) wody opadowe wprowadzaæ w grunt systemem niezorganizowanym,
6) sta³e odpady bytowe nale¿y gromadziæ w zamkniêtych
pojemnikach i okresowo usuwaæ,
§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: w obrêbie
zadania inwestycyjnego wymagane jest przeprowadzenie
rozpoznawczych badañ powierzchniowo - sonda¿owych. Podczas trwania prac ziemnych zwi¹zanych z odhumusowaniem
terenu nale¿y prowadziæ nadzór archeologiczny. Wszystkie
prace archeologiczne musz¹ byæ uzgodnione pozwoleniem
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.
§8. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych: nie ustala siê
§9. Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci
zabudowy:
1) dla obiektów i urz¹dzeñ okrelonych w §10 ust 1 pkt 5
uchwa³y, dopuszcza siê kszta³towanie zabudowy zgodnie
z potrzebami, w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy,
2) zabrania siê lokalizowania budynków trwale zwi¹zanych z
gruntem.
§10. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych:

b) utwardzony punkt napraw sprzêtu,
c) utwardzony i zadaszony punkt sk³adowania oleju,
d) miejsce zbierania odpadów,
6) po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a teren górniczy nale¿y
zrekultywowaæ,
7) ustala siê rolny kierunek rekultywacji,
8) zdejmowany sukcesywnie nadk³ad nale¿y gromadziæ na
tymczasowych zwa³owiskach, a nastêpnie wykorzystaæ do
rekultywacji terenu wyrobiska,
9) dopuszcza siê wykorzystanie do celów rekultywacji mas
ziemnych o udokumentowanym pochodzeniu, przywo¿onych z poza obszaru eksploatacji, pod warunkiem ich
przydatnoci i spe³nienia przepisów odrêbnych,
10) w ramach rekultywacji biologicznej skarp wyrobiska,
wprowadziæ wysiew rolin pionierskich i odpowiednie
nawo¿enie,
11) docelowo wprowadziæ na skarpach rolinnoæ dostosowan¹ do siedliska przyrodniczego z przewag¹ gatunków
rodzimych.
§11. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci objêtych planem miejscowym: dopuszcza siê podzia³ terenu objêtego planem, po
zakoñczonej rekultywacji, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§12. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
1) wokó³ obszaru górniczego, gdzie bêdzie prowadzona eksploatacja, ustala siê wyznaczenie filarów ochronnych FO,
o szerokoci min 6,0 m,
2) na filarach ochronnych ustala siê zakaz zabudowy kubaturowej i eksploatacji kruszywa, z zastrze¿eniem §10 ust.
1 pkt 4.

1) na terenie objêtym planem ochronie podlegaj¹ granice
dzia³ek bêd¹ce przedmiotem odrêbnej w³asnoci,

§13. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

2) ustala siê eksploatacjê z³o¿a kruszywa naturalnego z obszaru górniczego PG przy zachowaniu przepisów niniejszej uchwa³y,

1) obs³ugê komunikacyjn¹ terenu górniczego ustala siê z
drogi gruntowej po³o¿onej na dzia³ce nr 52, le¿¹cej poza
granicami opracowania, poprzez drogê eksploatacyjn¹,
le¿¹c¹ w ramach terenu PG, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:

3) eksploatacjê nale¿y prowadziæ przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa - szczególnie odnosi siê to do zboczy
wyrobiska, które nale¿y formowaæ przy uwzglêdnieniu
k¹ta stoku naturalnego,
4) dopuszcza siê eksploatacjê kruszywa z filara ochronnego
FO pod warunkiem opracowania dokumentacji geologicz-

a) w³¹czenie zjazdu do drogi wykonaæ z zachowaniem
warunków widocznoci, tzn. - w obrêbie skrzy¿owania
drogi eksploatacyjnej z drog¹ gruntow¹ nale¿y zapewniæ - wolne od przeszkód - pola widocznoci, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,
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b) ³adunek kruszywa na pojazdach nie mo¿e przekraczaæ
dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogi, po
których bêdzie siê poruszaæ,
c) utwardzenie drogi eksploatacyjnej wykonaæ w taki
sposób, aby uchroniæ nawierzchnie dróg publicznych
przed zanieczyszczeniami przenoszonymi z terenu
górniczego przez ko³a samochodów,
d) miejsca parkingowe dla prawid³owego funkcjonowania terenu nale¿y realizowaæ na w³asnej dzia³ce.
2) przy zachowaniu przepisów, ustala siê realizacjê nastêpuj¹cej infrastruktury technicznej zwi¹zanej z funkcjonowaniem kopalni kruszywa naturalnego:
a) woda: realizacja funkcji podstawowej terenu nie wymaga realizacji sieci wodoci¹gowej,
b) kanalizacja sanitarna: gromadzenie cieków komunalnych w zbiorniku bezodp³ywowym i okresowe opró¿nianie,
c) kanalizacja deszczowa: je¿eli na obszarze objêtym planem zostan¹ zorganizowane punkt sk³adowania oleju
i punkt napraw sprzêtu, zastosowaæ lokaln¹ sieæ z
odstojnikami i separatorami oraz z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chroni¹cym glebê i wody
podziemne przed zanieczyszczeniem zwi¹zkami ropopochodnymi,
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne: zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie z indywidualnych
urz¹dzeñ zasilaj¹cych (agregaty pr¹dotwórcze), plan
dopuszcza zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych usytuowanych
poza terenem opracowania; w przypadku koniecznoci

realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostêpniæ teren dla ich lokalizacji,
e) przy stosowaniu innych elementów uzbrojenia nale¿y
kierowaæ siê warunkami okrelonymi w przepisach
odrêbnych.
§14. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: do czasu rozpoczêcia eksploatacji ustala siê rolnicze
wykorzystanie terenu,
PRZEPISY KOÑCOWE
§15. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 15%.
§16. Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i lenych na cele nierolnicze i nielene, zgodnie z ustaw¹ z
dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych,
uwzglêdniaj¹c zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i
lenych na cele nierolnicze i nielene dla obszaru powierzchni
3,5073 ha uzyskane w oparciu o przepisy odrêbne.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Stêszew.
§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
(-) in¿. Miros³aw Potrawiak
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y nr XX/203/2008 Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 29 wrzenia 2008 r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa
naturalnego obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 53/2
obrêb Tomiczki i 17/1 obrêb Jeziorki.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz. 717 z 2003 r., zmiany: 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., Dz.U. Nr
45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635 z 2006 r., Dz.U. Nr 127 poz. 880

z 2007 r.) Rada Miejska Gminy Stêszew rozstrzyga co nastêpuje:
W trakcie wy³o¿enia do publiczengo wgl¹du i w czasie
dyskusji publicznej nad projektem wzmiankowanego planu
nie wniesiono ¿adnych uwag.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y nr XX/203/2008 Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 29 wrzenia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa
naturalnego obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 53/2
obrêb Tomiczki i 17/1 obrêb Jeziorki.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 03.
80.717, ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 01.142.1591, ze
zmianami) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r
o finansach publicznych (Dz.U. 03. 15.148, ze zmianami) Rada
Miejska Gminy Stêszew rozstrzyga co nastêpuje:

2. Sposób realizacji pozosta³ych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie: przewiduje siê
realizacjê przez W³aciciela terenu.

1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy: nie przewiduje siê realizacji inwestycji z zakresu
zadañ w³asnych Gminy.

w zwi¹zku z brakiem inwestycji z zakresu zadañ w³asnych
Gminy nie przewiduje siê ich finansowania z bud¿etu
Gminy.

3. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy, zgodnie z zapisami ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 03.15.148, ze
zmianami):

