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UCHWA£A Nr XXIII/226/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw gmina Stêszew
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 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 2006r., Dz.U. Nr 127 poz. 880 z 2007 r.,
Dz.U. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 z 2008
r.), Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw.
1. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y nr XXVII/394/2006
Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 26.10.2006 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw.
2. Zakres ustaleñ planu jest zgodny z zapisami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stêszew zatwierdzonego uchwa³¹ nr
XXXV/370/2006 Rady Miejskiej Gminy Stêszew z dnia 28
sierpnia 2006 r. - wyrys ze studium przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
mniejszej uchwa³y.
§3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z rysunkiem fragmentu
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stêszew w skali 1:5000, bêd¹cy
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy Stêszew w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) 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 do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ I
Przepisy ustaleñ ogólnych
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach mniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Gminy Stêszew, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które przewa¿a na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) funkcji terenu - okrelenie to jest synonimem przeznaczenia podstawowego,
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okrelaj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³oæ ciany
budynku od linii rozgraniczaj¹cej drogi lub terenu wyznaczonego na rysunku planu,
7) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wielkoæ powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyra¿on¹ w procentach,
8) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³ce, mierzon¹ po obrysie cian zewnêtrznych, bez. schodów, ramp, tarasów, zadaszeñ, wiatro³apów,
9) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie, dokuczliwe
dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami,
10) zieleni ekologicznej - nale¿y przez to rozumieæ obszary
zieleni objête formami ochrony przyrody w rozumieniu
ustawy - Prawo Ochrony rodowiska,
11) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez to
powierzchniê biologicznie czynn¹ w rozumieniu Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
12) wysokoci obiektu - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
liczony od poziomu terenu do kalenicy b¹d gzymsu,
13) urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzenia zaspakajaj¹ce potrzeby sportowo-rekreacyjne w³aciciela dzia³ki,
14) tereny obszarów nasadzeñ drzew i krzewów zimozielonych
- nale¿y przez to rozumieæ pojedyncze drzewa lub krzewy,
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a tak¿e ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i
pozosta³ymi sk³adnikami jego szaty rolinnej,

§9. Na obszarze objêtym planem ustala siê podstawowe
przeznaczenie terenu.

15) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodzenie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej 30%,

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

16) gminny pas infrastruktury technicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny przyleg³e do pasów drogowych przeznaczone pod uzbrojenie terenu do potrzeb projektowanego
osiedla.
§5. Przedmiot i zakres planu.
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
§6. Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni ok. 32,0 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1 po³o¿ony jest w pó³nocnowschodniej czêci gminy Stêszew, we wsi Trzebaw, na
obszarze terenów otwartych przyleg³ych do strefy koncentracji zainwestowania wsi.
§7. 1. Granice uchwalenia planu obejmuj¹ obszar zawarty
pomiêdzy drogami nr ewidencyjny 186 i 173 oraz 100 metrowy pas po zachodniej stronie drogi nr ewid. 173, zgodnie z
rysunkiem planu.
2. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1.
DZIA£ II

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami
turystycznymi oznaczone na rysunku planu symbolem UT/MN.
3) Tereny zabudowy zagrodowej z us³ugami oznaczone na
rysunku planu symbolem RM/U.
4) Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem RM.
5) Tereny us³ug sakralnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UK,
6) Tereny dróg powiatowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDP,
7) Tereny dróg gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG,
8) Tereny dróg wewnêtrznych - dojazdowych, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW,
9) Teren drogi wewnêtrznej - dojazdowej do pól, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDWp,
10) Tereny ci¹gów pieszych, oznaczone na rysunku planu
symbolem Kx,
11) Tereny zieleni ekologicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZN/WS, obejmuj¹ tereny ³¹k, rowów i wód
powierzchniowych,
12) Tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
§8. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Granica uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) Przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym,

13) Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczono na
rysunku planu symbolem E.
14) Tereny przeznaczone pod infrastrukturê techniczn¹ realizowan¹ przez gminê oznaczone na rysunku planu symbolem IT.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§10. 1. Zagospodarowanie terenów dzia³ek powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) budynki mieszkalne i gospodarcze nale¿y lokalizowaæ w
g³êbi dzia³ek na obszarach ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) nale¿y stosowaæ wskaniki okrelone w §19,

5) Granice terenu zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone
w §17.

3) w granicach dzia³ek nale¿y realizowaæ obszary nasadzeñ
drzew i krzewów zimozielonych,

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu stanowi¹
objanienia zapisów graficznych i maj¹ charakter orientacyjny.

4) w zakresie sytuowania budynków mieszkalnych ustala siê
nakaz ich lokalizowania zgodnie z oznaczeniem graficznym
na rysunku planu.

1) teren lokalizacji obiektów kubaturowych wymienionych w §19,
2) tereny obszarów po³o¿onych w obrêbie dzia³ek stanowi¹ce
enklawy lene,
3) projektowane nasadzenia drzew przydro¿nych,

2. Nakaz wykonania nasadzeñ zieleni¹ redni¹ i wysok¹
wzd³u¿ dróg publicznych i przejæ pieszych, celem podniesienia walorów krajobrazowych terenu.
3. Na obszarze projektowanego osiedla zakazuje siê lokalizacji reklam i szyldów.
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4. Zakaz budowy ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§11. 1. Teren objêty planem znajduje siê w obszarze
Wielkopolskiego Parku Narodowego - tj. w obszarze objêtym
najwy¿sz¹ form¹ ochrony przyrody i jednoczenie w projektowanym obszarze NATURA 2000: specjalny obszar ochrony
siedlisk SOO i obszar specjalny ochrony ptaków OSO.
2. Nale¿y chroniæ wszystkie elementy rodowiska i krajobrazu o wysokich walorach przyrodniczych:
- naturalne obni¿enie terenu,
- ³¹ki i nieu¿ytki,
- rowy i wody otwarte,
- zadrzewienia przydro¿ne,
- enklawy lene.
3. Ustala siê ekstensywny sposób zagospodarowania terenu. Dopuszcza siê dwie wielkoci dzia³ek o powierzchni ca 0,5 ha
i ca 1,0 ha, w zale¿noci od ich po³o¿enia na obszarze objêtym
planem. Na terenie po³o¿onym po zachodniej stronie drogi nr KD
2483P powierzchnie dzia³ek wynosz¹ ca 1,0 ha. Na pozosta³ym
obszarze planu projektowane dzia³ki wynosz¹ ca 0,5 ha.
4. Na terenie objêtym planem, po³o¿onym w obrêbie
g³ównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 144), Wielkopolska Dolina Kopalna - tj. chronionego terenu zasobu wód
podziemnych zakazuje siê odprowadzenia cieków bytowych
do gruntu oraz do cieków powierzchniowych.
5. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych
panuj¹ce na obszarze objêtym planem oraz w jego s¹siedztwie stosunki gruntowo-wodne.
§12. 1. Na obszarze planu wyznacza siê naturalny korytarz
ekologiczny oznaczony na rysunku planu symbolem ZN/WS, obejmuj¹cy tereny ³¹k i nieu¿ytków oraz wód otwartych i rowów, ³¹cz¹cy
tereny u¿ytkowane rolniczo, po³o¿one poza obszarem planu z
obszarem kompleksu lenego, po³o¿onego poza obszarem planu.
2. Na terenie oznaczonym symbolem ZN/WS urz¹dzenie,
zagospodarowanie tego terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) teren powinien zachowaæ formê ogólnodostêpnej otwartej
przestrzeni ³¹cznika ekologicznego,
2) zachowuje siê istniej¹cy staw i rów melioracyjny,
3) nale¿y odtworzyæ zarurowany rów melioracyjny dla zapewnienia naturalnej cyrkulacji wody,
4) nale¿y zabezpieczyæ pas techniczny dla umo¿liwienia konserwacji rowu melioracyjnego,
5) na obszarze zieleni ekologicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ
realizacji ci¹gów spacerowych ³¹cz¹cych przejcia piesze

oznaczone na rysunku planu symbolem Kx z terenami
otwartymi ³¹cznika ekologicznego,
6) grunty po³o¿one w obszarze ³¹cznika ekologicznego - ³¹ki
i nieu¿ytki nale¿y zachowaæ w obecnym stanie wzbogacaj¹c ich naturalne rodowisko zieleni¹ towarzysz¹c¹,
7) dopuszcza siê budowê ogrodzeñ w miejscu okrelonym na
za³¹czniku graficznym lini¹ rozgraniczaj¹c¹ teren ZNIWS i
tereny MN.
Ustala siê wysokoæ ogrodzeñ a¿urowych do 1,5 m,
8) Obowi¹zuje zakaz budowy ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych.
§13. Na terenach zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala
siê obowi¹zek zachowania powierzchni biologicznie czynnej
nie mniejszej ni¿ 75% powierzchni dzia³ki.
§14. Dla ochrony powietrza atmosferycznego zaleca siê,
w zakresie ogrzewania, korzystanie z gazu, paliw p³ynnych,
ogrzewania elektrycznego oraz energii odnawialnych.
§15. W celu wyeliminowania zanieczyszczeñ wód nale¿y
odprowadziæ cieki socjalno-bytowe docelowo do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej realizacji dopuszcza siê
budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, w obrêbie
dzia³ek, okresowo opró¿nianych, z wywozem nieczystoci do
oczyszczalni cieków. Wody deszczowe z dachów i powierzchni utwardzonych rozs¹czkowaæ w gruncie. Wody deszczowe z
ulic przed zrzutem do rowu melioracyjnego musz¹ byæ odpowiednio oczyszczone.
§16. Ustala siê gromadzenie odpadów komunalnych sta³ych, w sposób selektywny, w pojemnikach na terenie dzia³ek
i wywóz do gminnego sk³adowiska odpadów.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§17. Na obszarze objêtym planem wystêpuje zewidencjonowane stanowisko archeologiczne objête ochron¹ konserwatorsk¹. W zwi¹zku z tym ustala siê obowi¹zek, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowê, uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac
ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora
zakresu badañ archeologicznych.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej, szczególne warunki
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§18. Na obszarze opracowania wyznacza siê:
1) nieogrodzony teren parkingu w rejonie zbiegu ulic KD 2494P
i KD 2483P, oznaczony na rysunku planu symbolem KP,
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2) ogólnodostêpny teren zieleni ekologicznej oznaczony na
planie symbolem ZN/WS wraz z pasem technicznym o
szerokoci 5,0÷7,0 m niezbêdnym dla konserwacji rowu
melioracyjnego oraz stawu,
3) obowi¹zuje poszerzenie pasa drogowego do szerokoci
12,0 m dla dróg oznaczonych na planie symbolem KD
2494P i KD 2483P,
4) na terenach dróg powiatowych i gminnych, dróg wewnêtrznych oraz ci¹gów pieszych, wyznaczonych na obszarze planu liniami rozgraniczaj¹cymi, obowi¹zuj¹ warunki, zasady i standardy zagospodarowania okrelone w
§23 p. 1.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.

otoczenia, zarówno w formie detalu jak i u¿ytych
materia³ów,
k) ustala siê obowi¹zek wykonania nasadzeñ drzew i
krzewów zimozielonych w formie, enklaw lenych;
siedlisk boru mieszanego wie¿ego, lasu wie¿ego lub
lasu mieszanego. Rozmieszczenie enklaw zieleni w
obrêbie poszczególnych dzia³ek zaznaczono na rysunku
planu,
l)

ogrodzenie dzia³ki a¿urowe do wysokoci 1,5 m w
stosunku do granic frontowych dzia³ek, wzglêdem dróg
publicznych i cieków wodnych wzd³u¿ korytarza ekologicznego (ZN/WS). Zabrania siê budowy ogrodzeñ
betonowych.

2. Przedsiêwziêcia dopuszczalne:
a) dopuszcza siê budowê na obszarze dzia³ki indywidualnych urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

§19. Warunki i standardy kszta³towania zabudowy i urz¹dzenia terenów oznaczonych symbolem:

b) dopuszcza siê budowê odpowiedniej liczby miejsc postojowych w granicach dzia³ki (minimum 1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie),

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej:

c) dopuszcza siê zak³adanie plantacji drzew, krzewów,
kwiatów, zió³ itp.,

1. Ustala siê nakazy:
a) wielkoæ powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych, w stosunku do powierzchni dzia³ki ustala siê:
-

dla dzia³ek o powierzchni 10000 m2 maksymalnie
5%, nie wiêcej jak 500 m2,

-

dla dzia³ek o powierzchni 5000 m2 maksymalnie
10%, nie wiêcej jak 500 m2,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej ni¿ 75%
powierzchni dzia³ki,
c) rozmieszczenie budynków mieszkalnych, gospodarczych
i gara¿owych na terenie wskazanym na rysunku planu
jako teren lokalizacji obiektów kubaturowych,
d) wysokoæ budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze u¿ytkowe,
e) wysokoæ posadowienia parteru budynku mieszkalnego rednio do 70 cm ponad poziom terenu, przy
realizacji podpiwniczenia,
f) ustala siê w budynkach mieszkalnych, gospodarczych
i gara¿owych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o
k¹tach nachylenia od 23° do 45°
g) maksymalna wysokoæ kalenicy budynku mieszkalnego do 10,0 m ponad poziom terenu,
h) wysokoæ budynków gospodarczych i gara¿owych wolnostoj¹cych  jedna kondygnacja,
i)

maksymalna wysokoæ kalenicy w budynkach gospodarczych i gara¿owych do 5,0 m ponad poziom terenu,

j)

zabudowê i zagospodarowanie dzia³ki nale¿y kszta³towaæ zapewniaj¹c wysokie walory architektoniczne i
przestrzenne zarówno obiektów kubaturowych jak i

3. Ustala siê zakazy:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych.
UT/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami turystycznymi:
1. Ustala siê zasady:
a) wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki ustala siê max 17%, nie wiêcej ni¿
450,0 m2 powierzchni zabudowy,
b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej ni¿ 50%
powierzchni dzia³ki,
c) na dzia³ce nale¿y realizowaæ jeden budynek mieszkalny
³¹cznie z lokalami us³ugowymi, handlowymi, ma³¹
gastronomi¹ i miejscami noclegowymi,
d) wysokoæ budynku mieszkalno - us³ugowego do trzech
kondygnacji naziemnych w tym poddasze u¿ytkowe,
e) wysokoæ posadowienia parteru budynku do 70 cm
ponad poziom terenu, bez podpiwniczenia,
f) ustala siê kszta³t dachu jako wielospadowy o k¹tach
nachylenia od 23° do 45°,
g) maksymalna wysokoæ kalenicy budynku do 13,0 m
ponad poziom terenu,
h) gara¿ i pomieszczenia gospodarcze nale¿y realizowaæ
jako obiekty wbudowane,
i)

miejsca postojowe nale¿y zabezpieczyæ na obszarze
dzia³ki w liczbie niezbêdnej dla realizacji funkcji
terenu,

j)

zabudowê i zagospodarowanie dzia³ki nale¿y kszta³towaæ zapewniaj¹c wysokie walory architektoniczne i
przestrzenne,
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ogrodzenie dzia³ki od strony drogi publicznej oraz od
strony terenu zieleni ekologicznej nale¿y traktowaæ
jako element ma³ej architektury, a¿urowe do wysokoci
90 cm od poziomu terenu.

nej s¹ wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym
przeznaczeniu obowi¹zuj¹ce. Powierzchnie dzia³ek powsta³e
przez scalenia i podzia³y oznaczono na rysunku planu liniami
podzia³u istniej¹cymi i orientacyjnymi.

RM/U - tereny zabudowy zagrodowej z us³ugami:
ROZDZIA£ IX

1. Ustala siê zasady:
a) zachowuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny z mo¿liwoci¹ jego rozbudowy,

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

b) zachowuje siê istniej¹ce obiekty gospodarcze i gara¿owe dla potrzeb realizacji nieuci¹¿liwych us³ug o charakterze lokalnym zwi¹zane z obs³ug¹ rolnictwa,

§22. 1. W obszarze planu dla terenów oznaczonych symbolem ZN/WS zakazuje siê realizacji jakiejkolwiek zabudowy.

c) realizacja nowych obiektów mieszkalno - us³ugowych
lub rozbudowa istniej¹cych obiektów wymaga zachowania minimum 40% dzia³ki jako biologicznie czynnej,
d) odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla maszyn
rolniczych, placów manewrowych, miejsc postojowych
samochodów osobowych dla u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki,
e) gospodarkê wodno - ciekow¹ rozwi¹zaæ zgodnie z
ustaleniami §15.
RM - teren zabudowy zagrodowej:
1. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków i obiektów
rolniczych (silosy, p³yty gnojowe itp.). Dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê, nadbudowê istniej¹cego budynku
mieszkalnego.
2. Obowi¹zuje zakaz wtórnego podzia³u dzia³ki.
UK - tereny us³ug sakralnych:
1. Dopuszcza siê budowê obiektów zwi¹zanych z funkcj¹
orodka duszpasterskiego.
2. Architekturê budynków dostosowaæ do architektury istniej¹cego kocio³a.
3. Dopuszcza siê na terenie dzia³ki budowê czasowych miejsc
postojowych.
ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby 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.
§20. Nie ustala siê, poniewa¿ nie wystêpuj¹ na obszarze
objêtym planem.
ROZDZIA£ VIII

2. Teren oznaczony w punkcie 1 stanowi obszar ogólnodostêpny, o funkcji korytarz ekologiczny. Jest on objêty
formami ochrony przyrody.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§23. 1. Komunikacja
1) obs³uga komunikacyjna obszaru dzia³ek odbywa siê poprzez drogi wewnêtrzne i ci¹gi piesze oznaczone na rysunku planu symbolami KDW i Kx. Dla dzia³ek po³o¿onych
przy drogach powiatowych, lokalizacja zjazdu wyra¿ona
jest przez zarz¹dcê drogi w formie decyzji administracyjnej,
2) powi¹zania komunikacyjne z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym ustala siê z istniej¹cych dróg powiatowych i
gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KD
2494 P, KD 2483 P oraz KDG,
3) na terenach przyleg³ych do pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych wyznacza siê pasy terenów przeznaczone pod gminn¹ infrastrukturê techniczn¹, oznaczone
symbolem IT,
4) warunki, zasady i standardy zagospodarowania:
a) tereny dróg musz¹ byæ wyposa¿one docelowo w sieæ
kanalizacji deszczowej. Wszystkie zrzuty wód opadowych musz¹ posiadaæ urz¹dzenia podczyszczaj¹ce,
b) tereny dróg musz¹ byæ docelowo owietlone w sposób
w³aciwy dla danej klasy drogi,
c) ustala siê szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych, dla
nowoprojektowanych odcinków dróg:
- dla dróg powiatowych
KD 2494 P, KD 2483 P- 12,0 m.
- dla dróg gminnych
KDG - ul. Mosiñska - 9,0 m

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym

KDG - ul. Polna - min. 10,0 m,
- dla dróg wewnêtrznych

§21. Na obszarze objêtym planem ustala siê zachowanie
podzia³u dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu. Linie ogrodzenia
dzia³ek od strony dróg publicznych i terenów zieleni ekologicz-

KDW - 10,0 m,
KDWp - 5,0 m,
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- dla ci¹gów pieszych
Kx-5,0 m.
5) ustala siê dla dróg powiatowych docelowo:
-

jezdnia wyposa¿ona w dwa pasy ruchu po jednym dla
ka¿dego kierunku,
jednostronny chodnik szer. min 1,5 m po jednej stronie
jezdni,
cie¿ka rowerowa szer. min. 1,5 m po drugiej stronie
jezdni,

6) ustala siê dla drogi gminnej:
-

jezdnia wyposa¿ona w dwa pasy ruchu oraz jednostronny pas postojowy parkowania równoleg³ego do
drogi szerokoci 1,5 m,

-

chodnik po stronie pasa postojowego szer. min. 1,2 m

7) ustala siê dla drogi gminnej - ul. Polna i dróg wewnêtrznych uk³ad jednoprzestrzenny
-

ci¹g pieszo-jezdny szer. min. 5,0 m

8) ustala siê na terenach Kx dla ruchu pieszego i rowerowego
drogi o szer. min. 2,4 m.
9) do celów budowy gminnej infrastruktury technicznej wyznacza siê tereny oznaczone symbolem IT szerokoci 3,0m
przylegaj¹ce do pasa terenu dróg gminnych i powiatowych.
2.
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Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

Ustala siê obs³ugê terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej przez rozbudowê istniej¹cej w miejscowoci
Trzebaw infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê - w tym dla celów ochrony przeciwpo¿arowej poprzez rozbudowê istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych - docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowo dopuszcza siê
budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych w obrêbie dzia³ek, wywóz nieczystoci do miejsca ich utylizacji;
zakazuje siê budowy indywidualnych, przydomowych
oczyszczalni cieków,
3) odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych i
powierzchni utwardzonych - powierzchniowe w granicach
dzia³ki, z ew. odprowadzeniem do rowu melioracyjnego po
uprzednim oczyszczeniu,
4) zaopatrzenie w gaz - ustala siê zapewnienie dostawy gazu
dla celów grzewczych docelowo przez rozbudowê istniej¹cej sieci gazowej,
5) zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - z w³asnych kot³owni na
paliwa ekologiczne i wykorzystuj¹ce odnawialne ród³a
energii z zastosowaniem urz¹dzeñ technicznych o wysokiej
sprawnoci i niskim stopniu zanieczyszczenia rodowiska,
6) urz¹dzenia elektroenergetyczne - dla zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê budowê stacji transformatorowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem E; zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ wymaga wykonania osiedlowej sieci niskiego napiêcia,
7) rodki ³¹cznoci - ustala siê w³¹czenie do istniej¹cej linii
telekomunikacyjnej.
3. Powy¿sze ustalenia dotycz¹ równie¿ terenów: UT/MN,
RM/U, RM, UK.
4.

Liniowe urz¹dzenia infrastruktury.

1) Ustala siê, ¿e wszelkie liniowe urz¹dzenia infrastruktury
technicznej niezbêdne dla obs³ugi terenów winny byæ
realizowane docelowo na obszarach okrelonych §23, pkt
1 ppkt 10.
2) Ustala siê, ¿e dla pod³¹czenia obszaru opracowania niniejszego planu do gminnego uk³adu infrastruktury technicznej niezbêdne jest:
a) budowa stacji elektroenergetycznych,
b) budowa przy³¹czy sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i gazowych,
c) poszerzenie dróg gminnych i powiatowych celem strefowania proj. sieci.
5. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.
ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
u¿ytkowania i urz¹dzania terenów
§24. Nie ustala siê.
ROZDZIA£ XII
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4
§25. 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%.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.
§26. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy, jeli nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepisów szczególnych, chyba, ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu.
§27. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze (Dz.U.
Nr 121 z 2004 r., poz. 1266 z poz. zm.) uzyskano zgodê na
przeznaczenie 2,43 ha gruntów rolnych klasy IV - decyzj¹
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego nr DR II 6060-113/
07 z dnia 13 lutego 2008 r.
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§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stêszewa.
§29. 1. Niniejsza uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficznym
nr 1 stanowi akt prawa miejscowego i podlega og³oszeniu z
za³¹cznikiem nr 2 i 3 w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Poz. 449

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
(-) in¿. Miros³aw Potrawiak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/226/2008
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - REZYDENCJONALNEJ
DLA FRAGMENTU WSI TRZEBAW, GMINA STÊSZEW
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu (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., Dz.U.
Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 z 2008
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 XXIII/226/2008
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - REZYDENCJONALNEJ DLA FRAGMENTU WSI TRZEBAW,
GMINA STÊSZEW, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) oraz w oparciu o
ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) i ustawê
z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z poz. zm.) i prognozê skutków finansowych
uchwalenia przedmiotowego planu, Rada Miejska Gminy Stêszew rozstrzyga, co nastêpuje:
§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej -rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw, gmina Stêszew obejmuj¹ realizacje:
1) realizacje dróg publicznych i parkingu,
2) wykonanie sieci wodoci¹gowej,
3) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

4) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.
§2. Finansowanie inwestycji odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) dochody w³asne,
2) wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, w ramach
m.in.
a) fundusze Unii Europejskiej,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych rodków zewnêtrznych.
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa
publiczne - prywatnego - PPP.
§3. Wykaz inwestycji jest materia³em do uwzglêdnienia w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Stêszew.

