
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/247/2013 

RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW 

z dnia 5 czerwca 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy 

Bukowskiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:  

DZIAŁ I. 

Przepisy wstępne  

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/124/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 07 lutego 2012 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej, stwierdzając nienaruszenie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew przyjętego Uchwałą Nr III/28/2002 Rady Miejskiej Gminy 

Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej.  

2. Niniejsza uchwała obowiązuje na terenie miasta Stęszew na obszarze położonym w rejonie ul. 

Bukowskiej, oznaczonym na rysunku planu - granica obszaru objętego planem. Obszar objęty planem obejmuje 

działki numer: 1421, 1416, 1413, 1412, 1414, 1415 oraz części działek o numerach: 1408, 1406, 1405, 1401, 

1400. Powierzchnia obszaru planu wynosi około 3,5 ha.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej „rysunkiem planu”, zatytułowany „miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej, stanowiący załącznik nr 

1  do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Stęszew o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

stanowiące załącznik nr 2  do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Stęszew o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta, oraz zasadach ich 

finansowania, stanowiące załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami 

planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) podstawowe przeznaczenie terenów;  

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy (należy je odczytywać zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu, mierzone w osiach grubości linii);  
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4) symbole i oznaczenia terenów. 

2. Na Rysunku planu, występują następujące elementy, przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:  

1) granica otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego,  

2) granica obszaru i terenu górniczego złoża gazu ziemnego „Stęszew”,  

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. 

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5
o
 do 15

o
;  

2) dachu stromym - należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia większym lub 

równym 15°;  

3) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 

rysunku planu możliwe do realizacji dojazdy, zapewniające obsługę obiektów w ramach terenów inwestycji 

przez dostęp do dróg publicznych;  

4) działce - należy przez to rozumieć „działkę budowlaną” w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

5) froncie budynku – należy przez to rozumieć elewację budynku, skierowaną w kierunku drogi, z której 

następuje wjazd i wejście na działkę;  

6) froncie działki – należy przez to rozumieć granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 

następuje wjazd i wejście na działkę;  

7) kalenicy dachu – należy przez to rozumieć najwyższą, najdłuższą poziomą krawędź załamania połaci dachu 

pochyłego;  

8) kolumbarium - należy przez to rozumieć budowlę naziemną lub częściowo pogrążoną w ziemi z niszami 

przeznaczonymi na urny z prochami zmarłych;  

9) liczbie kondygnacji nadziemnych – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem 

piwnic;  

10) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć oprócz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, także linie nowych podziałów geodezyjnych;  

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą nie wolno sytuować 

zabudowy;  

a) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak zadaszenia, schody 

zewnętrzne do 1,5 m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych 

nie stanowią inaczej,  

b) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak okapy, gzymsy, rury 

spustowe do 0,50 m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych 

nie stanowią inaczej, 

12) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, bezpośrednio, przy której musi być 

umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku lub co najmniej 90% jej długości, poza którą 

nie wolno sytuować zabudowy;  

a) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak zadaszenia, schody 

zewnętrzne do 1,5 m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych 

nie stanowią inaczej,  

b) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak okapy, gzymsy, rury 

spustowe do 0,50 m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych 

nie stanowią inaczej, 

13) otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego – należy przez to rozumieć strefę ochronną graniczącą 

z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i wyznaczoną indywidualnie dla Wielkopolskiego Parku 
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Narodowego w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 

człowieka;  

14) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 

w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 

nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m
2
;  

15) powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową podstawową zgodnie 

z obowiązującymi normami;  

16) przepisach szczególnych lub odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

17) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne zagospodarowanie terenu, 

które stanowi uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;  

18) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujące, główne przeznaczenie terenu;  

19) sąsiednich nieruchomościach - należy przez to rozumieć, tereny działek mających wspólną granicę;  

20) terenie – należy przez to rozumieć teren elementarny o określonym przeznaczeniu lub o określonym 

sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

21) usługach - należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu lokalnych i ponad lokalnych potrzeb 

mieszkańców, z wyłączeniem usług handlu artykułami żywności i gastronomii;  

22) wysokości budynku – należy przez to rozumieć odległość od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny 

dachu lub kalenicy;  

23) wysokich walorach architektonicznych – należy przez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, 

które charakteryzują się właściwymi proporcjami, trwałymi i dobrymi jakościowo materiałami 

budowlanymi i wykończeniowymi, oraz nawiązują, bądź nie pozostają w dysharmonii z sąsiednimi 

obiektami;  

24) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz 

zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych, z uwzględnieniem obiektów małej 

architektury i oświetlenia.  

25) zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej – należy przez to rozumieć powierzchnię zieleni, o której mowa 

w przepisach odrębnych, w szczególności trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa. 

§ 4. Celem regulacji planu jest problematyka określona w art. 15 ust. 2  ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

DZIAŁ II. 

Przepisy ogólne  

Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów  

1) § 5. 1. W planie ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:  

1) tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC;  

2) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P;  

3) tereny pasa infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem IT;  

4) tereny urządzeń komunikacji – parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolem KP;  

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

a) KDD – ulica dojazdowa,  

b) KDG – ulica główna. 

6) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KX. 
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Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu  

§ 6. 1. Na wszystkich terenach ustala się:  

1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

oznaczonymi na rysunku planu;  

2) nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do 

pełnionego przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia;  

3) dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych i szyldów wg następujących zasad:  

a) dopuszcza się wyłącznie reklamy związane z działalnością prowadzoną na terenie danej nieruchomości,  

b) zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących,  

c) zakazuje się lokalizacji reklam typu LED. 

2. Przestrzeń publiczną należy realizować, jako reprezentacyjną, urządzoną i wyposażoną w wysokiej klasy 

nawierzchnię, małą architekturę, itp. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 7. 1. Ustala się zakaz realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w rozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, wyjątek stanowią: inwestycje celu 

publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.  

2. Z uwagi na położenie terenu w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego wszelkie działania 

inwestycyjne powinny być podporządkowane ochronie Wielkopolskiego Parku Narodowego, zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

3. Z uwagi na położenie terenu w obszarze wysokiej ochrony (OWO) głównego zbiornika wód 

podziemnych wielkopolskiej doliny kopalnej wszelkie działania inwestycyjne należy podporządkować 

szczególnej ochronie środowiska hydrogeologicznego.  

4. Ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni, w tym urządzonej oraz jej uzupełnienia. 

W przypadku niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami odrębnymi.  

5. Ustala się obowiązek nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zielenią o charakterze 

izolacyjnym i dekoracyjnym wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem 

wymagań sieci infrastruktury technicznej.  

6. Wszelkie działania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie będą powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.  

7. Ustala się obowiązek zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku prac budowlanych 

w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych na ten cel.  

8. Ustala się konieczność uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w powiązaniu z systemem 

miejskim, w szczególności w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową.  

9. Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod komunikację, ustala się obowiązek 

stosowania rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, a także rozwiązań 

zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szczególności dotyczy to rozwiązań 

zapewniających ochronę czystości powietrza.  

10. W przypadku budowy układu komunikacyjnego oraz prowadzenia lub modernizowania sieci 

infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązań zapewniających maksymalne 

ograniczenie ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  

11. Obowiązek oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych na 

zanieczyszczenie, takich jak np. drogi i parkingi, przed odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  
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12. Ustala się zapewnienie komfortu akustycznego w środowisku zewnętrznym od urządzeń technicznych 

związanych z zabudową produkcyjną, składów i magazynów oraz infrastrukturalną, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

13. Ustala się stosowanie zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w projektowanej zabudowie, 

wymagającej komfortu akustycznego. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 8. Na obszarze objętym planem:  

1) nie występują: zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz inne zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych,  

2) nie wskazuje się do objęcia ochroną obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 9. Dla terenów przeznaczonych pod przestrzeń publiczną, w tym terenów komunikacji, ustala się nakaz 

zagospodarowania obszarów w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym 

ruchowo. 

Rozdział 6. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 10.  Na obszarze objętym planem:  

1) Nie występują:  

a) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,  

b) obszary zagrożone powodzią. 

2) Obowiązuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: koncesja 

Pniewy – Stęszew nr 14/2001/p z dnia 19.07.2001 r. – ważna do 19.07.2015 r.  

3) Na rysunku planu wskazano granicę obszaru i terenu górniczego gazu ziemnego „Stęszew”,  

4) Na rysunku planu wskazano granicę otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Rozdział 7. 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  

§ 11. 1. Dopuszcza się przeprowadzanie podziałów terenów, które winno umożliwiać zagospodarowanie 

terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym planem.  

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  

zagospodarowania stanowiące jednocześnie linie obowiązującego podziału geodezyjnego.  

3. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości określają ustalenia szczegółowe dla 

poszczególnych terenów elementarnych. 

Rozdział 8. 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

§ 12. 1. Przeznacza się pod budowę komunikacji tereny oznaczone symbolami KDG, KDD i KX, dla 

których ustala się:  

1) obowiązek zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów 

terenów;  

2) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych 

urządzeń infrastruktury technicznej. 
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2. W zakresie docelowej obsługi komunikacyjnej ustala się:  

1) podział na następujące klasy ulic:  

a) ulica główna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG,  

b) ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD,  

c) ciąg pieszo – jezdny KX. 

2) podział na następujące kategorie dróg:  

a) drogi wojewódzkie,  

b) drogi gminne. 

3. W zakresie zasad dotyczących parkowania ustala się:  

1) obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, ustalenia szczegółowe zawarto w § 16;  

2) obowiązek zapewnienia w granicach poszczególnych terenów miejsc przeładunku i postoju dla 

samochodów ciężarowych, ustalenia szczegółowe zawarto w § 16;  

3) dopuszczenie ogólnodostępnych stanowisk postojowych wzdłuż ulicy dojazdowej KDD; 

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się:  

1) dopuszczenie realizacji wydzielonych dróg rowerowych wzdłuż ulicy głównej KDG i ulicy dojazdowej 

KDD. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 13. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego grupowego systemu wodociagowego, zasilanego z podziemnego ujęcia 

wody;  

2) nakaz prowadzenia przewodów rozdzielczych sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ulic 

o średnicach nie mniejszych jak dn 100 mm dla sieci rozdzielczej;  

3) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z komunalnej sieci wodociagowej poprzez hydranty uliczne.  

4) zakaz lokalizacji studni do celów konsumpcyjnych. 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:  

1) dopuszczenie do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ścieków 

komunalnych i bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych tylko jako 

rozwiązania tymczasowego, z których będą one systematycznie wywożone przez koncesjonowanego 

przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne;  

2) nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych i bytowych z terenu objętego planem wyłącznie systemem 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel 

poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Stęszewie;  

3) nakaz prowadzenia przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ulic 

o średnicach nie mniejszych jak dn 200 mm dla spływu grawitacyjnego;  

4) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż 

tereny komunikacji. 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków opadowych 

i roztopowych ustala się:  

1) nakaz odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów.  

2) w przypadku braku możliwości przyłączenia działki budowlanej do sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony do dołów chłonnych lub zbiorników 

retencyjnych;  
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3) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne 

niż tereny komunikacji;  

4) nakaz prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic. 

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się:  

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej (zlokalizowanej poza obszarem objętym planem);  

2) dopuszczenie wykorzystania gazu przewodowego oprócz celów bytowych i grzewczych, do celów 

technologicznych;  

3) nakaz prowadzenia sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg - poza jezdniami, ciągów pieszych 

i komunikacji rowerowej, o średnicach nie mniejszych jak dn 63;  

4) dopuszczenie prowadzenia sieci gazowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż tereny 

komunikacji;  

5) dopuszczenie urządzania parkingów nad sieciami gazowymi na zasadach zgodnych z przepisami 

odrębnymi. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się:  

1) uciepłownienie w oparciu o realizację indywidualnych źródeł ciepła;  

2) nakaz zastosowania urządzeń - źródeł ciepła wykorzystujących paliwa nie powodujące 

ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza; stosowanie do celów grzewczych paliwa gazowego, 

ciekłego, stałego (biomasa, drewno), energii elektrycznej lub wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, w tym:  

a) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

powiązanych z istniejącymi sieciami liniami kablowymi,  

b) do czasu przebudowy kolidujących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN na kablowe ustala się 

zachowanie pasów wolnych od zabudowy o szerokości 7,5 m,  

c) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązują ograniczenia 

w zagospodarowaniu działek, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

d) nakaz zasilania terenów elementarnych na poziomie SN lub nn siecią kablową; 

2) nakaz zasilania obiektów budowlanych na poziomie SN lub nn siecią kablową;  

3) nakaz lokalizowania sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, poza 

jezdniami;  

4) dopuszczenie prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne 

niż tereny komunikacji;  

5) nakaz lokalizowania instalacji oświetlenia ulic;  

6) nakaz doboru wysokości punktów oświetleniowych, ich rozmieszczenia, oraz dostosowania źródła światła 

do kategorii ulicy i wymaganego natężenia oświetlenia. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się:  

1) możliwość rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 

nowej, na terenach przeznaczonych pod komunikację;  

2) dopuszczenie prowadzenia sieci telekomunikacyjnej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż 

tereny komunikacji;  

3) dopuszczenie lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych i szafek dostępowych w liniach rozgraniczających 

ulic. 

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  
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1) nakaz wywozu odpadów komunalnych na składowisko odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych 

magazynowanie ich w wydzielonych miejscach w szczelnie zamkniętych i oznakowanych pojemnikach 

oraz usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) nakaz gromadzenia odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem 

możliwości ich segregacji;  

3) nakaz wyznaczenia na działkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  

4) zakaz przetwarzania i magazynowania w celu przetwarzania odpadów;  

5) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, wysypisk śmieci, wylewisk ścieków. 

Rozdział 10. 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów  

§ 14. 1. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania terenu.  

2. W czasie realizacji inwestycji dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla potrzeb realizacji 

budowy. 

DZIAŁ III. 

Przepisy szczegółowe  

Rozdział 11. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasady i warunki 

scalenia i podziału nieruchomości.  

§ 15. 1. Dla terenu cmentarza - istniejącego, oznaczonego symbolem ZC.1 o powierzchni 17350 m
2
 ustala 

się:  

1) Przeznaczenie podstawowe: cmentarz, stanowiący utrzymanie istniejącego cmentarza wyznaniowego, 

obejmującego:  

a) powierzchnie grzebalne,  

b) elementy organizacji przestrzeni cmentarza i komunikacji wewnętrznej w postaci alei głównych  

i bocznych,  

c) budynki związane z obsługą kulturową cmentarza (kaplica z zapleczem),  

d) zieleń urządzoną,  

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2) Utrzymuje się istniejące zagospodarowanie i realizację dopełnienia miejscami grzebalnymi wraz 

z zachowaniem istniejących zespołów zieleni urządzonej zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3) Zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.  

4) Dopuszcza się:  

a) budowę kolumbarium,  

b) remonty i przebudowę budynków, związanych z obsługą kulturową cmentarza (kaplica z zapleczem),  

c) remonty i przebudowę alei, dojść i placów, bez prawa zmiany układu ich rozplanowania,  

d) modernizację i przebudowę obiektów i urządzeń technicznych związanych z funkcją cmentarza,  

e) lokalizację tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza. 

5) Wymogi komunikacyjne:  

a) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej o numerze geodezyjnym 1424/1,  

b) dopuszcza się również korzystanie z istniejącego zjazdu na wysokości do działki o numerze 

geodezyjnym 1416,  
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c) konieczność zapewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi w § 12, 

15 ust. 5  i 16 ust. 2, wraz z niezbędnymi dojściami i dojazdami oraz spoza obszaru objętego planem. 

2. Dla terenu cmentarza - projektowanego, oznaczonego symbolem ZC.2 o powierzchni 6640 m
2
 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe: cmentarz komunalny, obejmującego realizację:  

a) powierzchni grzebalnych - zgodnie z przepisami odrębnymi oraz kolumbarium,  

b) elementów organizacji przestrzeni cmentarza i komunikacji wewnętrznej w postaci alei głównych 

i bocznych,  

c) powierzchni zieleni o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym,  

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2) Dopuszcza się realizację:  

a) budynków, związanych z obsługą techniczną, administracyjną i gospodarczą cmentarza, w tym 

w zależności od potrzeb: kostnicę, dom przedpogrzebowy.  

b) obiektów małej architektury związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu. 

3) Zasady zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.  

b) budynki, o których mowa w ust. 2  mogą zajmować maksymalnie 5% powierzchni terenu ZC.2,  

c) maksymalna wysokość budynków, o których mowa w ust. 2  może wynosić 6,0 m, dopuszcza się 

realizację dominanty (realizowanej na obiekcie lub wolnostojącej) o wysokości nie przekraczającej 10,0 

m, liczonej od powierzchni terenu;  

d) realizacja kolumbarium jako obiektów wolnostojących o długości nie większej niż 6,0 m i wysokości do 

2,3 m,  

e) należy uwzględnić realizację co najmniej dwóch wejść na teren cmentarza ZC.2, w tym jedno wejście 

główne – od strony zachodniej,  

f) należy uwzględnić, przy wejściu głównym cofnięcie linii ogrodzenia cmentarza na odcinku minimum 8,0 

m o odległość minimum 3,0 m,  

g) zakaz lokalizacji jakichkolwiek wolnostojących urządzeń reklamowych i umieszczania urządzeń 

reklamowych na ogrodzeniu cmentarza; dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych 

z funkcjonowaniem cmentarza,  

h) należy wprowadzić szpaler zieleni o charakterze izolacyjnym od istniejących budynków związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 306,  

i) szerokość realizowanej alei głównej winna wynosić nie mniej niż 4,0 m (wraz z enklawami zieleni 

urządzonej), a alei bocznych nie mniej niż 2,0 m (bez zieleni urządzonej),  

j) w zagospodarowaniu terenu należy utrzymać wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy 

niż 20%,  

k) dopuszcza się podwyższenie terenu kruszywem o 1,0 m w pasie o szerokości 10,0 metrów 

w południowej części terenu. 

4) Na etapie przygotowania inwestycji i realizacji zagospodarowania terenu należy uwzględnić 

uwarunkowania wynikające z odrębnej dokumentacji geotechnicznej oraz z przepisów odrębnych.  

5) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  

a) dopuszcza się realizację ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m; z wyłączeniem stosowania 

prefabrykowanych płotów betonowych. 

6) Warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:  

d) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych,  

e) kąt nachylenia od 35° do 45°,  
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f) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  

a) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu; 

7) Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zakazuje się podziału wtórnego nieruchomości;  

8) Wymogi komunikacyjne:  

a) obsługa komunikacyjna z ulicy KDD.6,  

b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi w § 12, 

15 ust. 5  i 16 ust. 2  wraz z niezbędnymi dojściami i dojazdami;  

c) dopuszcza się lokalizację podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu od strony 

projektowanej drogi KDD.6. 

9) Warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13. 

3. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonego symbolem P.3 o powierzchni 

7256 m
2
 ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowę usługową, infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrzne;  

3) Zakaz budowy obiektów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych i magazynów środków 

spożywczych.  

4) Zasady zagospodarowania terenu:  

a) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,  

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki,  

d) minimalną powierzchnię działki budowlanej 3500,0 m
2
,  

e) dopuszczenie wydzielenia działki o minimalnej powierzchni 50 m
2
 pod budowę wolno stojącej stacji 

transformatorowej SN/nn wraz z niezbędną infrastrukturą. 

5) Warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:  

a) do 2  kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem podpiwniczenia,  

b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  

c) dla kominów i masztów - 20,0 m – liczoną od poziomu terenu do najwyższej części. Ustalenia 

nie odnoszą się do telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. 

6) Warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  

a) zezwolić na dowolność w zakresie geometrii dachów z dopuszczeniem okien połaciowych,  

b) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym, 

7) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  

a) dopuszcza się realizację ogrodzenia o wysokości do 1,9 m; z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych 

płotów betonowych,  

b) dopuszcza się obsadzenie ogrodzeń zielenią o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym; 

8) Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: nie podejmuje się ustaleń;  

9) Wymogi komunikacyjne:  

a) obsługa komunikacyjna z ulicy KDD.6,  

b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi 

w § 12 ust. 3, pkt 1  i 2  i 16 ust. 3  i 4; 

10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13. 
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4. Dla terenu pasa technicznego oznaczonego symbolem IT.4 o powierzchni 312 m
2
 ustala się:  

1) Lokalizację pasa technicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 306 – przeznaczony na cele publiczne 

z możliwością lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągu pieszo – jezdnego.  

2) Szerokość pasa 7,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu urządzeń komunikacji – parkingi oznaczonego symbolem KP.5 o powierzchni 1272 m
2
 ustala 

się:  

1) Przeznaczenie podstawowe: parkingi dla pojazdów osobowych.  

2) Dopuszcza się lokalizację:  

a) dojazdu nie wydzielonego i ciągu pieszego,  

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zieleni o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym. 

3) Zasady zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 5% powierzchni działki. 

4) Dopuszcza się obsługę komunikacyjną z ciągu pieszo – jezdnego KX.8. 

Rozdział 12. 

Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury i komunikacji  

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami KDG, KDD i KX, ustala się:  

1) Parametry ulic w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;  

2) Szerokość jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) szerokości w liniach rozgraniczających dla nowoprojektowanej drogi, zgodnie z rysunkiem planu, ustala 

się:  

a) ulica główna, KDG – zgodnie z przepisami szczególnymi właściwe dla drogi klasy G,  

b) ulica dojazdowa, KDD – 12 m,  

c) ciąg pieszo – jezdny KX, zgodnie z rysunkiem planu. 

4) parametry ulic, w szczególności szerokość jezdni, chodników i pasów zieleni zgodnie z przepisami 

szczególnymi wg poszczególnych kategorii dróg;  

5) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 13. 

2. W zakresie drogi dojazdowej KDD.6 dopuszcza się realizację stanowisk postojowych dla obsługi terenu 

ZC.1 i ZC.2;  

3. W zakresie ciągu pieszo – jezdnego KX.8 ustala się realizację bez podziału na jezdnię i chodniki 

z zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej;  

4. Zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 

3  stanowiska na każde 100 m
2
 powierzchni użytkowej lub 3  stanowiska na każdych 10 zatrudnionych, przy 

czym stanowiska postojowe powinny być zlokalizowane w granicach terenu P.3;  

5. Dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi zapewnienie stanowisk przeładunku 

i postoju w granicach terenu P.3, w minimalnej liczbie - 1  stanowisko przeładunku i postoju;  

6. W zakresie dróg rowerowych ustala się: zastosowanie nawierzchni twardej, utwardzonej przepuszczalnej 

lub nawierzchni rozbieralnej;  

7. Dopuszcza się lokalizację szpalerów drzew w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami 

KDD.6. 
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DZIAŁ IV. 

Przepisy przejściowe i końcowe  

§ 17. Ustala się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia przez 

Burmistrza Stęszewa jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika 

wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego 

w wysokości:  

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolem: P.     

2) 0,5% dla terenów niewymienionych w pkt. 1. 

§ 18.  Na obszarze objętym planem nie występują grunty rolne, które wymagałyby zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

§ 19.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa. 

§ 20.  Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej miasta Stęszewa. 

§ 21.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

(-) inż. Mirosław Potrawiak 
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Załącznik Nr 1  

 do Uchwały Nr XXVIII/247/2013  

Rady Miejskiej Gminy Stęszew  

z dnia 5  czerwca 2013 r.  

 

Załącznik nr 1  do Uchwały nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5  czerwca 

2013 r.  
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Załącznik Nr 2   

do Uchwały Nr XXVIII/247/2013  

Rady Miejskiej Gminy Stęszew  

z dnia 5  czerwca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy 

Bukowskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stęszewie w dniach: od 02 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej oraz w czasie przewidzianym na składanie uwag, tj. w okresie 

od dnia 02 stycznia 2013 r. do dnia 15 lutego 2013 r. wniesiono jedną uwagę.  

Na podstawie pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwagi przez Burmistrza Stęszewa 

i po uwzględnieniu jej w Projekcie planu, ponownie wyłożono do publicznego wglądu Projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stęszewie w dniach: od 08 kwietnia 2013 r. 

do 06 maja 2013 r. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej oraz w czasie 

przewidzianym na składanie uwag, tj. w okresie od dnia 08 kwietnia 2013 r. do dnia 21 maja 2013 r. 

nie wniesiono żadnych uwag.  

 Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas ponownego wyłożenia do 

publicznego wglądu Rada Miejska Gminy Stęszew nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających 

z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami). 
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Załącznik Nr 3   

do Uchwały Nr XXVIII/247/2013  

Rady Miejskiej Gminy Stęszew  

z dnia 5  czerwca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasady ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami), Rada Miejska Gminy w Stęszewie rozstrzyga, co 

następuje:  

§ 1. Inwestycje ustalone niniejszym planem obejmują:  

- realizację projektowanej drogi publicznej o klasie ulicy dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem KDD.6,  

- realizację parkingu, oznaczonego w planie symbolem KP.5,  

- realizację ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego w planie symbolem KX.8,  

- realizację, w tym budowę i modernizację oraz rozbiórkę sieci infrastruktury technicznej,  

- realizację projektowanego cmentarza komunalnego oznaczonego w planie symbolem ZC.2,  

- wykup nieruchomości w związku z realizacją drogi dojazdowej, infrastruktury technicznej, parkingu, ciągu 

pieszo - jezdnego i cmentarza komunalnego. 

§ 2. Sposób realizacji, zapisanych w §1 niniejszego załącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy zostanie przeprowadzona m.in. w oparciu o obowiązujące 

przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, drogach publicznych, ustawy prawo zamówień 

publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej 

i prawie ochrony środowiska, ustawy prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.  

§ 3. 1. Ustala się, że źródłem finansowania zadań, o których mowa w § 1 mogą być:  

- środki własne gminy,  

- kredyty i pożyczki bankowe,  

- emisja obligacji gminnych. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1,  

w tym również finansowania inwestycji ze środków inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych 

umów i porozumień. 

§ 4. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym załączniku inwestycji.  

§ 5. Wykonywanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.  
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