
 

 

UCHWAŁA NR XXI/187/2012 

RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW 

z dnia 7 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: 

Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica  

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miejska Gminy Stęszew, 

po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stęszew, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XIV/112/2011 z dnia 28 grudnia 2011r, 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu 

ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica.  

2.  Zmianą planu obejmuje się obszar o łącznej powierzchni 0,229 ha , zlokalizowany w powiecie 

poznańskim, w gminie Stęszew, w obrębie geodezyjnym Miasto Stęszew, składający się działek oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi 960/1 i 960/2 .  

3.  Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w  § 2 

pkt 1 .  

§ 2.  Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek zmiany planu, zatytułowany „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica”, opracowany 

w skali 1: 500 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

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

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Stęszew o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, 

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

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

DZIAŁ I. 
Przepisy ogólne  

§ 3.  Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Nr XXXVII/332/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa 

i Kanał Samica.  

§ 4.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  
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1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika 

inaczej;  

2) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć funkcję podstawową, określoną dla danego terenu;  

3) funkcji terenu - należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia terenu;  

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu, dla którego określono 

przeznaczenie oraz który wyznaczono na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;  

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku zmiany planu, 

która określa najmniejszą odległość od granicy działki, w jakiej można sytuować boczną elewację budynku, 

bez uwzględniania takich elementów budynku jak okapy, gzymsy, detale architektoniczne i nadwieszenia;  

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku zmiany planu, na 

której nakazuje się usytuowanie co najmniej 85% długości frontowej elewacji budynku, bez uwzględniania 

takich elementów budynku jak np.: balkony, loggie, werandy, wykusze, okapy, gzymsy, schody 

zewnętrzne, detale architektoniczne i nadwieszenia, wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,8 m;  

7) procent powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zajętej przez budynki do 

powierzchni działki budowlanej;  

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć – wyrażony w procentach – 

stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej;  

9) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 

przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach prawa poza terenem, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny.  

10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mieszkalnego liczoną od poziomu 

terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższego punktu konstrukcyjnego połaci dachowej.  

DZIAŁ II. 
Przepisy szczegółowe  

Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania  

§ 5. Na obszarze zmiany planu ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: 1MN ;  

2) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1TT i 2TT.  

§ 6.  Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się tereny przeznaczone na cele publiczne, którymi są 

tereny urządzeń infrastruktury technicznej – oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1TT i 2TT.  

§ 7.  Linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

określonych w niniejszej uchwale, stanowi linia ciągła pokazana na rysunku zmiany planu.  

Rozdział 2. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 8. 1.  Na obszarze objętym zmianą planu zakazuje się lokalizowania:  

1) reklam;  

2) ogrodzeń wyższych niż 1,8 m;  

3) ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, pełnych i betonowych;  

2. Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 

m
2
, przy czym zakazuje się ich lokalizacji na elementach ogrodzenia działek budowlanych.  

3. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się nakaz wykańczania elewacji budynków w sposób 

spełniający następujące wymagania:  

1) do wykańczania elewacji stosować materiały pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujące materiały 

naturalne w tym m.in. takie jak: tynk, kamień, drewno, klinkier, płytki ceramiczne;  
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2) do wykańczania elewacji zakazuje się stosowania sidingu elewacyjnego;  

3) kolorystyka materiałów wykorzystanych do wykończenia elewacji w kolorach stonowanych, pastelowych, 

lub wynikająca z zastosowania wyżej wymienionych materiałów, przy czym zakazuje się stosowania 

kolorów jaskrawych;  

4) stosować pokrycia dachowe w kolorach pochodnych brązu, czerwieni lub szarości;  

5) ustala się stosowanie pokryć z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych.  

Rozdział 3. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 9.  Ustala się przestrzeganie nakazów, zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, jakie 

wynikają z faktu położenia terenu objętego zmianą planu w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku 

Narodowego.  

§ 10. 1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, na obszarze objętym zmianą planu należy zapobiegać i przeciwdziałać 

zmianom powierzchni ziemi, w tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby 

i rzeźby terenu, poprzez niekorzystne przekształcanie ich budowy.  

2.  Warunek powyższy nie dotyczy koniecznych zmian, które wystąpią w czasie budowy.  

§ 11. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się selektywne gromadzenie warstwy humusowej 

i mineralnej pochodzących z wykopów ziemnych, powstałych w wyniku realizacji zapisów zmiany planu.  

2.  Dopuszcza się zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, powstałych w wyniku realizacji zamierzeń 

zmiany planu, poza obszarem objętym niniejszą uchwałą, na warunkach określonych w przepisach prawa.  

§ 12.  Odpady należy gromadzić selektywnie w odpowiednio przygotowanych do tego celu miejscach 

i przekazywać do dalszego zagospodarowania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy i przepisami szczegółowymi.  

§ 13.  Uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na obszarze objętym zmianą planu, 

działalnością, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisach 

prawa oraz wykraczać poza granice nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny.  

§ 14.  Na obszarze objętym zmianą planu ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku, takich jak dla terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonych 

w przepisach prawa.  

Rozdział 4. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 15.  W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac budowlanych, przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć ten przedmiot oraz 

powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Rozdział 5. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej  

§ 16.  Na obszarze zmiany planu nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 6. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy  

§ 17. 1.  Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zabudowę należy kształtować w sposób 

zgodny z przepisami prawa oraz ustaleniami zmiany planu.  

2. N a terenie oznaczonym symbolem 1MN ustala się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej.  

§ 18. 1.  Dla segmentów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 

realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 1MN, ustala się zachowanie następujących parametrów :  

1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 8,50 m ;  
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2) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 4,50 m liczona od powierzchni 

terenu przed głównym wejściem do segmentu;  

3) szerokość elewacji frontowej do 12,00 m ;  

4) dopuszcza się podpiwniczenie w części lub pod całością segmentu z możliwością realizacji garażu 

w kondygnacji podziemnej, zgodnie z przepisami prawa;  

5) ustala się poziom posadzki parteru segmentu nie wyższy niż 0,80 m nad powierzchnią terenu przed 

głównym wejściem do budynku;  

6) dachy:  

a) strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 18º do 45º, z wszystkimi 

głównymi połaciami o jednakowym nachyleniu, z główną kalenicą usytuowaną równolegle względem 

frontu działki;  

b) zakaz realizacji spadku połaci dachowej w kierunku łączenia z sąsiednim segmentem;  

c) dopuszcza się realizację lukarn, wystawek, okien połaciowych lub innych koniecznych elementów, 

o innym kącie nachylenia niż określone wyżej, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub 

względami funkcjonalnymi pomieszczeń;  

d) nakazuje się zaprojektowanie i realizację konstrukcji dachowej w sposób umożliwiający pobudowanie 

segmentu sąsiedniego na zasadach określonych w zmianie planu, a w szczególności z zachowaniem 

obostrzeń wynikających z treści ust. 2 .  

2. Ustala się realizację sąsiadujących segmentów budynku bliźniaczego z zachowaniem jednakowych 

wartości parametrów, o których mowa w ust. 1 oraz z zachowaniem:  

a) jednorodnego wykończenia i jednolitej kolorystyki elewacji i pokrycia dachowego;  

b) wysokości otworów drzwiowych i okiennych.  

§ 19.  Ustala się zachowanie nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 

zmiany planu, tj.:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od granicy działki oznaczonej nr ewid. 958, stanowiącej 

ul. Kanałową;  

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4,0 m od granicy działek oznaczonych numerami ewid.: 

960/1, 963 i 961/5;  

c) obowiązująca linia zabudowy w odległości 4,0 m od granicy działki oznaczonej nr ewid. 964.  

§ 20.  Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala się:  

1) maksymalny procent powierzchni zabudowy wynoszący 30% ,  

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 30% .  

§ 21.  Ustala się następujące ilości miejsc postojowych:  

1) min. 2 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny w segmencie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej, przy czym do sumy miejsc postojowych można wliczyć miejsca w garażu;  

2) min. 2 miejsce postojowe na każde 50,0 m
2 

lokalu użytkowego, wydzielonego w segmencie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.  

Rozdział 7. 

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  

§ 22.  Obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
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Rozdział 8. 
Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego  

§ 23. 1.  Dopuszcza się wtóry podział terenu oznaczonego symbolem 1MN , z zachowaniem poniższych 

zasad:  

c) powierzchnia nowopowstałej działki nie mniejsza niż 345,0 m
2
;  

d) minimalna szerokość frontu nowopowstałej działki nie mniejsza niż 12,0 m;  

e) maksymalna szerokość frontu nowopowstałej działki nie większa niż 22,0 m  

f) granice podziałów prowadzić możliwie pod kątem prostym w stosunku do terenu pasa drogowego, z którego 

realizowany będzie dostęp do drogi publicznej;  

g) zakazuje się łączenia działek i realizacji samodzielnego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej;  

2.  Nie ustala się zasad i warunków scalania nieruchomości objętych zmianą planu.  

Rozdział 9. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.  

§ 24.  Ustala się realizację maksymalnie jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej na każdej działce budowlanej.  

§ 25.  Zakazuje się realizacji budynków gospodarczych i budynków garażowych wolnostojących 

i dobudowanych do budynku mieszkalnego.  

§ 26.  Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków oraz ich rozbudowę i przebudowę na zasadach 

określonych w zmianie planu i w przepisach prawa.  

§ 27.  Przy projektowaniu budynków stosować materiały o podwyższonej zdolności izolacji akustycznej.  

Rozdział 10. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej  

§ 28.  Obsługę komunikacyjną obszaru objętego zmianą planu ustala się z ul. Kanałowej oraz poprzez drogi 

zaprojektowane do wydzielenia i pobudowania poza jego granicami.  

§ 29. 1.  Dla terenów urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku zmiany planu 

symbolami 1TT i  2TT , ustala się realizację uzbrojenia terenu.  

2.  Dopuszcza się obsadzenie terenów urządzeń infrastruktury technicznej zielenią niską, w sposób 

niekolidujący z przeznaczeniem terenu.  

§ 30. 1.  Ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na obszarze objętym zmianą planu, 

jak i poza jego granicami.  

2.  Dopuszcza się rozbudowę istniejącej oraz realizację nowej infrastruktury technicznej w granicach 

obszaru objętego zmianą planu, przy zachowaniu przepisów prawa.  

3.  Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na 

następujących warunkach:  

1) ścieki bytowe :  

a) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  

b) zakazuje się zastosowania systemu indywidualnego oczyszczania ścieków;  

2) wody opadowe lub roztopowe:  

a) ustala się odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej;  
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b) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 

lub roztopowych z dróg i powierzchni utwardzonych do gruntu, na warunkach określonych w przepisach 

szczegółowych;  

c) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie opadowych lub roztopowych 

z powierzchni dachów w ramach działki bezpośrednio w grunt, poprzez rozsączenie lub w inny sposób;  

d) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poza granice 

nieruchomości;  

3) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci 

wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;  

4) energia elektryczna: z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych istniejących poza granicami 

zmiany planu, na warunkach określonych przez dysponenta sieci;  

5) ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła energii o ograniczonej emisji, nie powodujących 

przekraczanie dopuszczalnych poziomów, określonych w przepisach (np. gaz, olej opałowy); dopuszcza się 

wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;  

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach prawa.  

Rozdział 11. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów.  

Nie ustala się  

Rozdział 12. 
Stawki procentowe.  

§ 31.  Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w wysokości 15%.  

DZIAŁ III. 
Przepisy końcowe.  

§ 32.  Zmiana planu zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi zmiana wymienionych w jej treści 

numerów ewidencyjnych działek.  

§ 33.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/140/2000 Rady Miejskiej 

Gminy Stęszew z dnia 29.06.2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica (opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 57, poz. 698 z dnia 23.08.2000 r.), w granicach obszaru 

objętego niniejszą uchwałą.  

§ 34.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.  

§ 35.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Stęszew  

(-) inż. Mirosław Potrawiak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/187/2012 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

z dnia 7 listopada 2012 r. 
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