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I. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu
terenu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega
uchwaleniu przez Radę Gminy. Z tego faktu wynika konieczność zawarcia w tym
dokumencie takich treści, które Samorząd akceptuje i za realizację których może
wziąć odpowiedzialność przed społecznością gminy. Zostały one określone na
rysunku Studium oraz w niniejszym rozdziale.
Studium jest zatem rodzajem deklaracji i zobowiązania się Rady Gminy do
konsekwentnej realizacji przyjętej polityki przestrzennej a tym samym do popierania i
promowania wszystkich działań zgodnych z tą polityką.
1.1.Cele rozwoju gminy
Dla sprecyzowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
niezbędne jest - z jednej strony - ustalenie celów jej rozwoju, z drugiej - określenie
możliwości i ograniczeń tego rozwoju, czyli uwarunkowań (uwarunkowania
szczegółowo omówione zostały w rozdz. IV).
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Dopiewo
„Dopiewo bezpieczna gmina z nowoczesną infrastrukturą techniczną, sprzyjającą
rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, tworząca własny charakter odrębnego
obszaru społeczno - gospodarczego zharmonizowanego z aglomeracją poznańską,
gmina z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną i rekreacyjną, wspierająca rozwój
turystyki i produkcję zdrowej żywności”
Dla osiągnięcia celu głównego konieczne jest sprecyzowanie celów pośrednich
lub cząstkowych, których nieuwzględnienie uniemożliwi dojście do założonego celu
głównego. Cele te określone zostały jako strategiczne i zaliczono do nich:
- osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, co oznacza osiągnięcie „takiego rozwoju
społeczno - gospodarczego, w którym w celu równoważenia szans dostępu do
środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli - zarówno
współczesnego jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych”,
- zachowanie i podniesienie walorów istniejącego środowiska kulturowego,
- usprawnienie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej,
- zabezpieczenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy,
- zabezpieczenie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla ludności z terenu
gminy,
- zabezpieczenie pełnej obsługi mieszkańców (zapewnienie tych wszystkich usług,
jakie na poziomie gminy winny się znaleźć).
Powyższe cele po prostu motywują pozostałe ustalenia dotyczące polityki
przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Osiągnięcie ich
nie może się jednak odbyć z pominięciem uwarunkowań rozwoju gminy omówionych
w rozdz. IV.
1.2 Zasady i kierunki rozwoju struktur funkcjonalno - przestrzennych
W kształtowaniu przestrzeni decydujące znaczenie przypisano:
- warunkom środowiska przyrodniczego, które przesądziły o możliwości
przeznaczenia jednych terenów pod zabudowę a konieczności ochrony innych,
- istniejącemu zagospodarowaniu (chodzi o to, by nie przekreślać
dotychczasowego sposobu użytkowania terenów a jedynie skorygować kierunki
5

rozwoju, usprawnić je, wzbogacić),
tendencjom jakie dziś zarysowują się w zakresie zagospodarowania
poszczególnych terenów (wnioski składane w Urzędzie Gminy, rozmowy z
potencjalnymi inwestorami, zainteresowanie).
Tym elementom podporządkowano uzbrojenie terenu, choć w przypadku
infrastruktury o charakterze ponadlokalnym, to właśnie ona warunkowała rozwój
poszczególnych rejonów gminy. Sprawa ta omówiona została w rozdziale
dotyczącym uwarunkowań rozwoju gminy.
Gmina Dopiewo, obecnie stanowiąca jeden organizm przestrzenny i społeczno gospodarczy (jeden - choć bardzo zróżnicowany) w przyszłości podzielona zostanie
przestrzennie i funkcjonalnie, co - należy to podkreślić - nie wpłynie korzystnie na:
- połączenie komunikacyjne,
- prowadzenie gospodarki rolnej,
- więzi społeczne (zachowanie istniejących i utworzenie nowych).
Korzystnym elementem, który został wprowadzony do niniejszego opracowania
jest projektowane połączenie drogowe po północnej stronie linii kolejowej, które ma
połączyć Dopiewo jako ośrodek gminny z miastem Poznaniem.
Wzdłuż zachodniej i południowo - zachodniej granicy gminy biegnie obszar objęty
ochroną ze względu na walory środowiska przyrodniczego (obszar chronionego
krajobrazu w dolinie Jez. Niepruszewskiego i rz. Samicy, WPN z otuliną, rezerwat
przyrody). Obszar ten nie dzieli gminy Dopiewo, ale oddziela ją od terenów
sąsiednich gmin.
Prócz głównych elementów infrastruktury technicznej wprowadzających podział
przestrzeni gminy, wytwarza się już obecnie (a w przyszłości zdecydowanie nasili
się) podział funkcjonalny gminy:
- na część północno - wschodnią, oraz tereny położone powyżej linii kolejowej od
miejscowości Palędzie do Dopiewa utrzymaną w charakterze miejskich osiedli z
zespołami terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Na tych
obszarach rolnictwo będzie odgrywało rolę marginalną (utrzymane będzie głównie
na terenach, które spod zabudowy trzeba wyłączyć z powodu dużego
zagęszczenia linii elektroenergetycznych wysokich napięć, magistrali gazowych i
występowania gruntów niebudowlanych z powodu warunków fizjograficznych). W
tej części gminy znajdują się wsie: Dopiewo, Dopiewiec, Skórzewo, Dąbrowa,
Zakrzewo, Palędzie i Gołuski. W przyszłości będą one przestrzennie i
funkcjonalnie bardziej związane z Poznaniem niż z pozostałą częścią gminy, z
którą będą powiązane głównie administracyjnie,
- na część zachodnią i południowo - zachodnią o funkcji rekreacyjnej, na której
wyznaczony jest obszar chronionego krajobrazu. Również tu rolnictwo będzie
funkcją uzupełniającą. W tej części gminy znajdują się wsie: Lisówki, Zborowo i
zachodnia część Więckowic.
W
nowo
opracowywanych
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego należy przewidzieć w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych
możliwość wprowadzenia dróg gospodarczych.
Pas najatrakcyjniejszego terenu niestety przecięty jest w rejonie Podłozin wiązką
tras komunikacyjnych uniemożliwiających przeprowadzenie ciągu spacerowego i
rowerowego wzdłuż Jez. Niepruszewskiego i doliny rz. Samicy Stęszewskiej.
Wytwarzają się więc tu dwa rejony rekreacyjne:
- Więckowice - Zborowo, związany z Jez. Niepruszewskim (kąpieliska, zabudowa
letniskowa) oraz z malowniczym terenem wsi Drwęsa (zabudowa rezydencjalna),
- Lisówki, bazujący głównie na walorach krajobrazowych okolicznych lasów i pól,
-
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WPN-u i doliny rz. Samicy (kąpielisko, zabudowa letniskowa i rezydencjalna),
pozostały obszar gminy, który z wyjątkiem lasów i jednostek osadniczych
(Więckowice, Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo i Trzcielin) przeznaczony jest pod
uprawy rolne.
Tak - najbardziej ogólnie - zarysowuje się struktura funkcjonalno - przestrzenna
gminy Dopiewo. W następnych podrozdziałach omówione zostaną zasady i kierunki
rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania terenu.
Podział przestrzeni gminy na część północną i południową od roku 2006 jest już
faktem dokonanym w związku ze zrealizowaniem przebiegającego przez gminę
Dopiewo odcinka autostrady A2. Dodatkowy podział przestrzeni gminy nastąpił po
zrealizowaniu drogi ekspresowej S11 - szczegóły pkt5. „Kierunki rozwoju systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej”.
-

1.3. Kierunki i zasady rozwoju gminy w sferze społecznej i gospodarczej
1.3.1. Demografia
Możliwości rozwoju demograficznego gminy określono biorąc pod uwagę:
 występujące w ostatnim okresie trendy rozwoju,
 utrzymanie się dotychczasowych sprzyjających procesów i kierunków rozwoju.
Założono, że występujący w ostatnim okresie dynamiczny wzrost ludności na
terenie gminy będzie kontynuowany. Będzie on wynikiem intensywnych procesów
osiedleńczych ludności z zewnątrz oraz prawdopodobnie zwiększonego przyrostu
naturalnego od ludności migrującej. Procesy te będą miały miejsce jako pośredni
efekt kierunków rozwoju gminy - udostępnienie terenów pod zabudowę
mieszkaniową. Drugim czynnikiem sprzyjającym będzie utrzymanie dotychczasowej
koniunktury na rynku budowlanym jako efektu polityki ekonomicznej państwa.
Biorąc powyższe pod uwagę określa się, że ludność gminy Dopiewo w 2020 r.
może osiągnąć wielkość 22,0 - 25,0 tys. mieszkańców. Wskaźnik wzrostu ludności
dla okresu 2005 - 2020 wyniesie odpowiednio 163 - 185. Średnioroczny przyrost
ludności kształtować się będzie na poziomie 570 - 770 osób. Natomiast analizując
tereny wyznaczone na rys. Studium pod zabudowę mieszkaniową - to okazuje się, że
możliwości rozwoju demograficznego wynikające z chłonności mieszkaniowej są
znacznie większe. Docelową chłonność terenów mieszkaniowych określa się
orientacyjnie - na ok. 70000 mieszkańców.
Prognozuje się zmniejszenie udziału ludności grupy wieku przedprodukcyjnego w
strukturze z 23% (2005 r) do 17,0% (2020 r.) a wzrośnie udział grupy poprodukcyjnej
z 11% do 18% tylko grupa wieku produkcyjnego utrzyma się na zbliżonym poziomie ok. 64%.
W przełożeniu na zobowiązania gminy, należy uwzględnić zmiany w strukturze
wieku ludności w kształtowaniu perspektywicznego zaspokojenia potrzeb w zakresie
wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz
zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, kultury i sportu.
Poza zaspokajaniem potrzeb w zakresie usług, należy także uwzględnić
w dalszym rozwoju, potrzeby i możliwości realizowania nowych miejsc pracy dla tak
znacznej grupy ludności wieku produkcyjnego.
1.3.2. Zabezpieczenie miejsc pracy
Perspektywiczną liczbę ludności gminy charakteryzuje wysoki udział ludności
w wieku produkcyjnym, stąd potrzeba tworzenia możliwości realizacji miejsc pracy na
terenie gminy, a jednocześnie sprzyjanie pozyskiwaniu miejsc pracy poza obszarem
gminy.
7

Głównym miejscem pracy w gminie będą nadal usługi a zwłaszcza usługi
rynkowe. Z pewnością będzie kontynuowany dynamiczny wzrost miejsc pracy
w sektorze usług rynkowych a usługi nierynkowe skupiające sektor publiczny nadal
zachowają pozycję stabilnego miejsca pracy.
Drugim sektorem stanowiącym miejsca pracy będzie działalność produkcyjna
i budownictwo.
Studium określa możliwości realizacji miejsc pracy na terenie gminy, wyznaczając
tereny pod rozwój określonych funkcji. Miejsca pracy będą realizowane na terenach
przeznaczonych pod usługi (tereny oznaczone symbolem U), na terenach zabudowy
mieszkaniowo - usługowej (tereny oznaczone symbolem M1, M2, M3, M1U) oraz na
terenach przeznaczonych na cele przemysłowe (tereny oznaczone symbolem P).
Dla części mieszkańców gminy praca w gospodarce rolnej nadal będzie
podstawowym miejscem pracy, mimo przewidywanego spadku zatrudnienia
w rolnictwie.
Ponadto nadal będą występowały wyjazdy do pracy poza obszar gminy, głównie
do Poznania oraz do otaczających miejskich i wiejskich ośrodków gminnych
i centrów handlowo - usługowych.
1.3.3. Potrzeby mieszkaniowe
Obecnie intensywność realizacji mieszkań na terenie gminy jest bardzo wysoka
i nie występuje zjawisko deficytu mieszkań.
Standardy mieszkaniowe realizowane są na poziomie zadowalającym (przeciętna
wielkość realizowanego mieszkania wynosi około 140 m 2 pow. użytkowej, w którym
przeciętnie zamieszka 3,5 osób).
Biorąc pod uwagę stan perspektywiczny ludności ok. 22000 mieszkańców i zachowując:
 standard 3,5 osób/ mieszkanie,
 tempo realizacji ok. 180 mieszkań / rocznie,
to w okresie 15 lat jest możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na poziomie
zadowalającym.
Potrzeby terenów mieszkaniowych, dla realizacji ok. 2800 - 3000 mieszkań dla
perspektywicznej liczby ludności, są w pełni zaspokojone.
W Studium gminy tereny mieszkaniowe zostały wyznaczone jako:
a) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolem M1 oraz M2,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej - rezydencjalnej, oznaczone symbolem M3,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą, oznaczone
symbolem M1U.
Tak bogata oferta terenów mieszkaniowych pod względem przestrzennych
możliwości i zróżnicowanych form zabudowy, zabezpiecza zaspokojenie potrzeb
ludności gminy i ludności migrującej oraz stanowi zabezpieczenie dla dalszego
rozwoju w okresie poperspektywicznym.
1.3.4. Potrzeby w zakresie usług
Studium umożliwia zaspokojenie potrzeb usługowych ludności zabezpieczając
przestrzeń gminy w zróżnicowane możliwości ich lokalizowania.
Zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb bytowych ludności oraz
zróżnicowanych potrzeb w zakresie usług ponadlokalnych, w tym opieki
przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, usług ochrony zdrowia,
kultury, administracji i sportu, przewiduje się poprzez możliwość ich lokalizowania na
określonych funkcjonalnie terenach.
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Lokalizowanie usług związanych z obsługą funkcji mieszkaniowej przewiduje się
w ramach wyznaczonych terenów na cele mieszkaniowe, które zostały określone
w Studium jako:
a) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolem M1 oraz M2,
b) tereny zabudowy rezydencjonalnej, oznaczone symbolem M3,
c) teren zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą, oznaczone
symbolem M1U.
Usługi na ww. terenach mogą być realizowane następująco:
 w formie obiektów wolnostojących na wydzielonych działkach o funkcji
mieszkaniowo - usługowej, funkcji mieszkaniowej z działalnością gospodarczą
i funkcji rezydencjalnej,
 w formie obiektów wolnostojących na wydzielonych działkach przeznaczonych
wyłącznie na cele usługowe w ramach terenów mieszkaniowych brutto,
 w formie usług wbudowanych w budynki mieszkalne za wyjątkiem zabudowy
rezydencjonalnej.
Jednocześnie przy lokalizowaniu usług, w ramach opracowań planistycznych,
powinny zostać uwzględnione parametry funkcjonalne i urbanistyczne wymagania
związane z zachowaniem ich nieuciążliwości - o których mowa w załączonej tabeli
p.t. Kierunki i wskaźniki dot. zagospodarowania i użytkowania terenu.
Terenom mieszkaniowo - usługowym powinny towarzyszyć tereny rekreacyjne,
w tym sportowe oraz zieleń o charakterze dekoracyjnym.
Poza tym w Studium oznaczone zostały usługi o charakterze terenochłonnym,
zlokalizowane na wydzielonych działkach i oznaczone symbolami:
U
- tereny usług,
Up
- tereny usług publicznych,
Uks
- tereny usług sakralnych,
US
- tereny sportu i rekreacji,
Usk
- tereny usług społeczno-kulturalnych
UZ
- tereny usług zdrowia.
Studium akceptuje istniejące zagospodarowanie usługowe na wyznaczonych
terenach i jednocześnie oferuje te tereny pod dalszy rozwój funkcji usługowych.
Ponadto na terenie gminy wyznaczono teren UC, na którym przewiduje się
możliwość lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2. Na terenie tym dopuszcza się, do czasu wyczerpania, wydobycie złóż
kruszywa naturalnego.
Pozostałe usługi na terenie gminy powinny być kształtowane w oparciu
o prowadzone analizy i prace przedplanistyczne do miejscowych planów.
1.3.5. Tereny działalności gospodarczej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo w zakresie działalności gospodarczej ma wybitnie ofertowy charakter.
W Studium wyznaczono bogatą ofertę terenów przeznaczonych na cele
przemysłu. Oznaczone zostały na rysunku Studium symbolem P.
Na terenach przemysłu przewiduje się lokalizowanie obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów. Dopuszcza się możliwość lokalizowania przedsięwzięć
mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych.
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2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów
w tym tereny wyłączone z zabudowy
2.1. Podział przestrzeni
Dokonano podziału przestrzeni na grupy, przy czym brano pod uwagę dostępność
dla działań inwestycyjnych oraz specyfikę użytkowania. Każdej grupie przypisano w
legendzie odpowiednie rodzaje przeznaczenia terenu. Wyróżniono następujące
grupy terenów:
 tereny wyłączone z zabudowy,
 tereny przeznaczone pod zabudowę,
 tereny z ograniczeniami dla zabudowy,
 drogi według klasyfikacji technicznej,
 drogi szynowe,
 drogi rowerowe,
 infrastruktura techniczna.
2.1.1. Obszary wyłączone spod zabudowy
W obrębie terenów wyłączonych z zabudowy na podstawie Studium znalazły się
następujące rodzaje przeznaczenia terenu - w zakresie przedstawionym na rysunku
Studium:
 lasy,
 tereny bagienne,
 cieki,
 łąki i pastwiska,
 jeziora, wody otwarte.
Ponadto jako tereny wyłączone z zabudowy należy traktować tereny objęte
ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 ze m.):
Wielkopolski Park Narodowy oraz obszary wymagające szczególnej ochrony w
obrębie parku (za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod zabudowę w planie
ochrony parku).
2.1.2. Obszary z ograniczeniami dla zabudowy
W Studium w skład terenów z ograniczeniami dla zabudowy pochodnej od rodzaju
przeznaczenia terenu wchodzą następujące rodzaje przeznaczenia terenu:
 tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku Studium symbolami ZP,
 tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku Studium symbolami ZC,
 tereny ogródków działkowych, oznaczone na rysunku Studium symbolami ZD,
 tereny leśniczówek i zabudowy nadleśnictw,
 rolnicza przestrzeń produkcyjna - użytki rolne klas I – VI – dopuszcza się
lokalizację obiektów służących prowadzeniu gospodarki rolnej, takich jak: silosy,
obiekty gospodarcze, suszarnie, chlew, stajnia, obora.
Drugą grupę terenów stanowią te, które ze względu na położenie lub walory
przyrodnicze nie powinny być przeznaczone pod zabudowę lub zabudowa ta winna
być ekstensywna, obwarowana warunkami, na jakich może być realizowana. Do
takich terenów zaliczono: otulinę Wielkopolskiego Parku Narodowego, obszar
chronionego krajobrazu i projektowany obszar chronionego krajobrazu.
2.1.3. Obszary przeznaczone pod zabudowę
Po wyeliminowaniu obszarów wykluczonych spod zabudowy i tych, które można
uruchomić na ściśle określonych warunkach, pozostają tereny przeznaczone pod
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zabudowę.
W skład obszarów przeznaczonych pod zabudowę wchodzą następujące rodzaje
przeznaczenia terenu:
 tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczone na rysunku Studium
symbolami M1 oraz M2,
 tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej, oznaczone na rysunku Studium
symbolami M3,
 tereny zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą, oznaczone na
rysunku Studium symbolami M1U,
 tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku Studium symbolami U,
 tereny usług publicznych - zabudowa dla urzędów i organów władzy, administracji
publicznej i państwowej, oznaczone na rysunku Studium symbolami Up,
 tereny usług sakralnych, oznaczone na rysunku Studium symbolami UKs,
 tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku Studium symbolami US,
 tereny usług zdrowia, oznaczone na rysunku Studium symbolami UZ,
 tereny usług społeczno - kulturalnych, oznaczone na rysunku Studium symbolami
Usk,
 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku
Studium symbolami P,
 obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, oznaczony na rysunku Studium symbolem UC.
W obrębie każdego z ww. rodzajów przeznaczenia obowiązują wskaźniki
dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów. Ponadto na niektórych
terenach mogą pojawić się ograniczenia dotyczące np. odległości od dróg lub
elementów infrastruktury technicznej itp.
2.2. Ustalenia dla poszczególnych form zagospodarowania terenu - kierunki
i wskaźniki
Aktualne ustalenia dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dla terenów
z ograniczeniami dla zabudowy zawierają tabele: tabela KIERUNKI I WSKAŹNIKI
DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU oraz tabela
MINIMALNE WIELKOŚCI DZIAŁEK BUDOWLANYCH W ZALEŻNOŚCI OD
OKREŚLONEGO PRZEZNACZENIA TERENU.
Podane wskaźniki i parametry należy uwzględniać na etapie opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dopuszcza się:
 miejscowo niewielkie odstępstwa - nie powodujące uniemożliwienia uzyskania
średnich wskaźników zgodnych z ustalonymi - w obrębie poszczególnych
obszarów,
 miejscowe przekroczenie ustalonych gabarytów zabudowy w przypadkach
konieczności nawiązania do zabudowy istniejącej,
 w przypadkach uzasadnionych względami architektonicznymi podwyższenie
podanych gabarytów zabudowy o jedną kondygnację,
 adaptowanie w obrębie terenów M1, M2, M3, M1U istniejących siedlisk rolników
oraz produkcji ogrodniczej z możliwością ich rozbudowy,
 adaptowanie w obrębie terenów M1U i P istniejącej zabudowy mieszkaniowej
oraz siedlisk rolników z możliwością ich rozbudowy pod warunkiem zastosowania
odpowiednich odległości, zapewnienia odpowiedniej izolacyjności przegród
zewnętrznych, zastosowania elementów amortyzujących, osłaniających, w tym
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ekranów akustycznych oraz w formie zieleni izolacyjnej,
przeznaczanie działek budowlanych wyłącznie pod funkcję mieszkaniową
w ramach terenów M1U pod warunkiem przyjęcia wielkości działki zgodnie
z ustaleniami dla M1U,
wprowadzanie dróg dojazdowych wewnętrznych, niewielkich parkingów i dróg
pieszych w obręb terenów wyłączonych z zabudowy, terenów przeznaczonych
pod zabudowę, terenów z ograniczeniami dla zabudowy oraz terenów związanych
z infrastrukturą techniczną. W przypadku terenów wyłączonych z zabudowy
powinny to być drogi gruntowe i parkingi o nawierzchni przepuszczalnej,
wprowadzanie placów i pasaży w obręb terenów przeznaczonych pod zabudowę,
zmniejszenie podanych wskaźników zieleni na mieszkańca (tereny zabaw dla
dzieci i tereny rekreacyjne) w przypadku położenia terenu osadniczego
w sąsiedztwie lasu, jeziora, dostępnych terenów rekreacyjnych na sąsiednich
terenach itp.,
adaptowanie podziałów geodezyjnych niezapewniających ustalonej wielkości
działek, o ile zostały dokonane przed uchwaleniem Studium,
wprowadzanie korekt przebiegów projektowanych dróg, wynikających m.in.
z uszczegółowienia
projektu
pod
warunkiem
zachowania
powiązań
komunikacyjnych zapisanych na rysunku Studium.
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KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU
1. TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ

L.p
1

Symbol
Min.%
Max.% zabudowanej
na rysunku Rodzaje przeznaczenia terenu dopuszczone w obrębie terenów oznaczonych symbolem
biologicznie czynnej
Gabaryty zabudowy
powierzchni działki
Studium
powierzchni działki
M1, M2
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ
Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca: do dwóch mieszkań w jednym budynku
Maksymalnie 2 kondygnacje
25
55
nadziemne
Zabudowa jednorodzinna bliźniacza
30
50
jw.

Zabudowa wielorodzinna: budynki o trzech i więcej mieszkaniach, budynki zbiorowego
zamieszkania (domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup
społecznych np.: hotele robotnicze, internaty, bursy szkolne, domy studenckie)

Zabudowa usługowa: usługi obsługujące funkcję mieszkaniową: podstawowe obiekty handlu z wyłączeniem obiektów wielkopowierzchniowych (budynki handlowo - usługowe, centra
handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, apteki, hale używane do targów, aukcji
i wystaw, targowiska pod dachem) stacje paliw, stacje obsługi samochodów, hotele, motele,
gospody, pensjonaty, schroniska, domki kempingowe, restauracje i bary, drobne nieuciążliwe
rzemiosło, budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub
innych o charakterze administracyjnym (np.: budynki banków, urzędów pocztowych, budynki
centrów konferencyjnych) budynki o charakterze edukacyjnym (budynki niepublicznych szkół
wyższych, placówki i laboratoria prowadzące nieuciążliwą działalność badawczą), stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów, budynki instytucji ochrony zdrowia
świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych,
niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, niepubliczna ochrona zdrowia, prywatne
gabinety weterynaryjne, kliniki weterynaryjne, kina, sale koncertowe, opery, teatry, domy
kultury, muzea, biblioteki, itp.
Zabudowa jednorodzinna z usługami: handel detaliczny, gastronomia drobne usługi kultury
typu kawiarnia internetowa, galerie, biblioteki, pracownie artystyczne, gabinety lekarskie,
gabinety odnowy biologicznej, biura, usługi związane z wykonywaniem wolnego zawodu,
placówki bankowe, pomieszczenia zakwaterowania turystycznego, drobne nieuciążliwe
rzemiosło, itp.
Usługi publiczne: budynki o charakterze administracyjnym np. urzędów gminy, urzędów
pocztowych, sądów, prokuratur, budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa
podstawowego i ponadpodstawowego, budynki szkół zawodowych lub kształcenia
specjalistycznego, budynki szkół wyższych i placówki badawcze (prowadzące nieuciążliwą
działalność naukową), specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, ośrodki kształcenia
ustawicznego, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie,
poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, itp.
Usługi sakralne: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, domy modlitwy, plebanie, domy
rekolekcyjne, plenerowe miejsca modlitwy itp.
Tereny rekreacyjne: place zabaw, boiska do gier małych, ścieżki zdrowia, miejsca wypoczynku
dla osób starszych

40

35

jw.

30

W obrębie każdej działki należy zabezpieczyć 2 stanowiska
postojowe dla samochodów osobowych.
W obrębie terenu mieszkaniowego należy zapewnić teren
zieleni urządzonej i rekreacyjnej o wielkości nie mniejszej niż
10 m2 na mieszkańca.
W obrębie tereny mieszkaniowego należy wyznaczyć teren
rekreacyjno-sportowy o wielkości nie mniejszej niż 1,5 m 2 na
mieszkańca.
W obrębie każdej działki należy zabezpieczyć miejsca
postojowe dla samochodów osobowych w ilości 1,5 miejsca
na mieszkanie.
W obrębie terenu mieszkaniowego należy zapewnić teren
Maksymalnie 3 kondygnacje
zieleni urządzonej i rekreacyjnej o wielkości nie mniejszej niż
nadziemne
10 m2 na mieszkańca.
W obrębie tereny mieszkaniowego należy wyznaczyć teren
rekreacyjno-sportowy o wielkości nie mniejszej niż 1,5 m2 na
mieszkańca.

jw.

W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
Maksymalnie 2 kondygnacje
w wymiarze:
nadziemne
- 3 stanowiska w przypadku usług połączonych z funkcją
mieszkaniową,
- 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni usług,
- 2 stanowiska na 10 zatrudnionych w usługach oświaty,
- 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na 10
Maksymalnie 3 kondygnacje
osób korzystających z usług sportu i rekreacji
nadziemne

30

40

40

30

Nie określa się

Nie określa się

Nie określa się

70

Maksymalnie wysokość
odpowiadająca 3
kondygnacjom zabudowy
mieszkaniowej,
z dopuszczeniem wyższych
elementów wynikających ze
specyfiki obiektu
sportowego
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Inne uwagi
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Tereny rekreacyjno - sportowe: budynki przeznaczone do imprez sportowych w halach (boiska
do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.)
prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny dla oglądania sportów na świeżym
powietrzu
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje, ogrody i parki publiczne, ogrody
botaniczne i zoologiczne
Drogi wewnętrzne, parkingi, zbiorcze garaże, stacje benzynowe - dla obsługi terenu itp.
Obiekty infrastruktury technicznej - dla obsługi terenu
2

M3

Nie może
przekraczać%
zabudowy
określonego dla
terenów M1

Co najmniej w
wymiarze określonym
dla terenów M1

jw.

-

-

-

50 (dotyczy garaży,
20 (dotyczy garaży,
Maksymalnie 2 kondygnacje
stacji benzynowych
stacji benzynowych
(dotyczy garaży, stacji
itp.)
itp.)
benzynowych itp.)
Nie określa się
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ REZYDENCJALNEJ

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

20

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami handel detaliczny, gastronomia drobne
usługi kultury typu kawiarnia internetowa, galerie, biblioteki, pracownie artystyczne, gabinety
lekarskie, gabinety odnowy biologicznej, biura, usługi związane z wykonywaniem wolnego
zawodu, placówki bankowe, pomieszczenia zakwaterowania turystycznego itp.
Usługi sakralne: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, domy modlitwy, plebanie, domy
rekolekcyjne, plenerowe miejsca modlitwy itp.
Tereny rekreacyjne: place zabaw, boiska do gier małych, ścieżki zdrowia, miejsca wypoczynku
dla osób starszych

Tereny rekreacyjno - sportowe: budynki, budowle sportowe i rekreacyjne występujące na
terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej M1

Drogi wewnętrzne, parkingi, zbiorcze garaże, stacje benzynowe - dla obsługi terenu itp.

3

M1U

60

25

55

Nie określa się

Nie określa się

10

70

Nie może
przekraczać%
zabudowy
określonego dla
terenów M3
50 (dotyczy garaży,
stacji benzynowych
itp.)
-

Maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne

W obrębie każdej działki należy zabezpieczyć 2 stanowiska
postojowe dla samochodów osobowych.
W obrębie terenu mieszkaniowego wyznaczyć teren zabaw
dla dzieci i wypoczynku dla osób starszych przyjmując jego
wielkość min. 10 m2 na działkę.
W obrębie terenu mieszkaniowego należy wyznaczyć teren
rekreacyjno-sportowy o wielkości 3 m2 na mieszkańca.

W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
Maksymalnie 2 kondygnacje
w wymiarze:
nadziemne
- 3 stanowiska w przypadku usług połączonych z funkcją
mieszkaniową,
- 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni usług,
Nie określa się
- 2 stanowiska na 10 zatrudnionych w usługach oświaty,
- 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na 10
Maksymalnie wysokość
osób korzystających z usług sportu i rekreacji.
odpowiadająca 3
kondygnacjom zabudowy
mieszkaniowej,
z dopuszczeniem wyższych
elementów wynikających ze
specyfiki obiektu
sportowego

Co najmniej w
wymiarze określonym
dla terenów M2

jw.

20 (dotyczy garaży,
stacji benzynowych
itp.)
-

Maksymalnie 2 kondygnacje
(dotyczy garaży, stacji
benzynowych itp.)
-

Infrastruktura techniczna
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje, ogrody i parki publiczne, ogrody
botaniczne i zoologiczne
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
Maksymalnie 2 kondygnacje
25
55
nadziemne
Zabudowa jednorodzinna bliźniacza
30
50
jw.
Zabudowa usługowa w samodzielnych budynkach - obejmuje wszystkie usługi wymienione dla
Maksymalnie 3 kondygnacje
zabudowy mieszkaniowo - usługowej M1
50
30
nadziemne
Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami handel detaliczny, gastronomia drobne
usługi kultury typu kawiarnia internetowa, galerie, biblioteki, pracownie artystyczne, gabinety
lekarskie, gabinety odnowy biologicznej, biura, usługi związane z wykonywaniem wolnego
zawodu, placówki bankowe, pomieszczenia zakwaterowania turystycznego itp.
Usługi publiczne: wszystkie usługi publiczne wymienione dla terenów zabudowy mieszkaniowo
- usługowej M1
Usługi sakralne: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, domy modlitwy, plebanie, domy
rekolekcyjne, plenerowe miejsca modlitwy itp.

25

55

50

30

Nie określa się

Nie określa się

W obrębie każdej działki należy zabezpieczyć 2 stanowiska
postojowe dla samochodów osobowych.
W obrębie terenu mieszkaniowego wyznaczyć teren zabaw
dla dzieci i wypoczynku dla osób starszych przyjmując jego
wielkość min. 10 m2 na działkę.
W obrębie terenu mieszkaniowego należy wyznaczyć teren
rekreacyjno-sportowy o wielkości 3 m2 na mieszkańca.
W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
Maksymalnie 2 kondygnacje
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
nadziemne
w wymiarze:
- 3 stanowiska w przypadku usług połączonych z funkcją
mieszkaniową,
Maksymalnie 3 kondygnacje
- 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni usług,
nadziemne
- 2 stanowiska na 10 zatrudnionych w usługach oświaty,
- 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na 10
Nie określa się
osób korzystających z usług sportu i rekreacji.
14

Tereny rekreacyjne: place zabaw, boiska do gier małych, ścieżki zdrowia, miejsca wypoczynku
dla osób starszych
10

Tereny rekreacyjno - sportowe: budynki, budowle sportowe i rekreacyjne występujące na
terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej M1

Drogi wewnętrzne, parkingi, zbiorcze garaże, stacje benzynowe - dla obsługi terenu itp.

Infrastruktura techniczna
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje, ogrody i parki publiczne, ogrody
botaniczne i zoologiczne
4

Nie może
przekraczać%
zabudowy
określonego dla
terenów M2
50 (dotyczy garaży,
stacji benzynowych
itp.)
-

jw.

20 (dotyczy garaży,
stacji benzynowych
itp.)
-

Maksymalnie 2 kondygnacje
(dotyczy garaży, stacji
benzynowych itp.)
-

-

-

Nie określa się

10

Określić łącznie z
terenami P
jw.

Określić łącznie z
terenami P
jw.

jw.

jw.

jw.

Obiekty infrastruktury technicznej
U

jw.

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ

W sąsiedztwie terenów
mieszkaniowych i
mieszkaniowo - usługowych
maksymalnie 12 m. Na
pozostałych terenach
przemysłowych dopuszcza
się wyższe budynki
wynikające ze specyfiki
działalności.

W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
w wymiarze:
- 1 stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użytkowej
w zabudowie produkcyjnej,
- 3 stanowiska na 10 osób zatrudnionych.

jw.
W sąsiedztwie terenów
mieszkaniowych i
mieszkaniowo - usługowych
maksymalnie 2
kondygnacje. Na
pozostałych terenach P
w nawiązaniu do zabudowy
przemysłowej.
-

50

20

Infrastruktura techniczna

-

-

Maksymalnie 3 kondygnacje
nadziemne
-

Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje

-

-

-

Drogi wewnętrzne, parkingi

-

-

-

Budynki przeznaczone na działalność usługową

6

Co najmniej w
wymiarze określonym
dla terenów M2

ZABUDOWA PRZEMYSŁOWA

P
Budynki przemysłowe: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie, warsztaty,
rzeźnie, browary, montownie itp., zbiorniki na ciecze i gazy, silosy na cement i inne towary
sypkie, budynki magazynowe (chłodnie i budynki składowe, powierzchnie magazynowe),
budynki związane z prowadzeniem działalności w zakresie logistyki, w tym: budynki
magazynowe, budynki składowe, budynki administracyjno-biurowe, budowle dla górnictwa,
kopalnictwa, eksploatacji złóż węglowodorów, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni, budowle
wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych, zakłady chemiczne,
zakłady przemysłu ciężkiego itp.
Obiekty obsługi pracowników, obiekty logistyki, uciążliwe obiekty instytutów badawczych itp.
Usługi i produkcja, w tym możliwość lokalizowania przedsięwzięć, dla których istnieje
obowiązek sporządzenia raportu
Budynki administracyjne zakładów, obiekty usługowe dla pracowników w tym obiekty ochrony
zdrowia dla pracowników itp.
Tereny rekreacyjne i sportowe dla pracowników
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje, ogrody i parki publiczne, ogrody
botaniczne i zoologiczne
Drogi wewnętrzne, parkingi, zbiorcze garaże, stacje benzynowe itp.

5

70

Maksymalnie wysokość
odpowiadająca 3
kondygnacjom zabudowy
mieszkaniowej,
z dopuszczeniem wyższych
elementów wynikających ze
specyfiki obiektu
sportowego

W obrębie każdej działki należy:
Zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów
związanych z prowadzoną działalnością oraz miejsca
postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
- 3 samochody na 10 zatrudnionych lub użytkowników,
- 3 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej.
Wyznaczyć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Wyznaczyć stanowiska dla przeładunku.

TERENY USŁUG PUBLICZNYCH

Up
Usługi publiczne: budynki o charakterze administracyjnym np. urzędów gminy, urzędów
pocztowych, sądów, prokuratur, budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa
podstawowego i ponadpodstawowego, budynki szkół zawodowych lub kształcenia
specjalistycznego, budynki szkół wyższych i placówki badawcze (prowadzące nieuciążliwą
działalność naukową), specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, ośrodki kształcenia
ustawicznego, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie,
poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne itp.
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje, ogrody i parki publiczne, ogrody
botaniczne i zoologiczne

50

30

-

-

W obrębie każdej działki należy:
Zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów
związanych z prowadzoną działalnością oraz miejsca
Maksymalnie 4 kondygnacje
postojowe dla samochodów osobowych w ilości:
nadziemne
- 3 samochody na 10 zatrudnionych lub użytkowników,
- 1 stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użytkowej.
Wyznaczyć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Wyznaczyć stanowiska dla przeładunku.
15

Drogi wewnętrzne, parkingi
7

Usk

TEREN USŁUG SPOŁECZNO - KULTURALNYCH

Tereny usług społeczno – kulturalnych
Zabudowa służąca potrzebom lokalnych społeczności i osób niepełnosprawnych, obiekty
muzealne oraz wystawowe z możliwością lokalizacji obiektów usługowych na czas trwania
imprez kulturalnych i wystawowych, przykładowe budynki: świetlice, muzea, biblioteki
Zieleń z elementami usług sportu i rekreacji - niekubaturowych
Zieleń o charakterze parku leśnego oraz o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje
Drogi wewnętrzne, parkingi
Urządzenia infrastruktury technicznej
8

UKs
Usługi sakralne: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, domy modlitwy, plebanie, domy
rekolekcyjne, plenerowe miejsca modlitwy itp.
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje, ogrody i parki publiczne, ogrody
botaniczne i zoologiczne

Drogi wewnętrzne, parkingi

9

US

Infrastruktura techniczna
Zieleń o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje
Drogi wewnętrzne, parkingi
UZ
Adaptowanie istniejącego ośrodka dla osób niepełnosprawnych

11

UC

Nie określa się

TERENY USŁUG SAKRALNYCH

W nawiązaniu do istniejącej
zabudowy

W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
w wymiarze:
- 1 stanowisko na 100 m2 powierzchni użytkowej.

-

Nie określa się

Nie określa się

Nie określa się

-

-

-

-

-

-

W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
w wymiarze:
- 1,5 stanowiska na 10 osób korzystających z usług.

TERENY SPORTU I REKREACJI
Tereny rekreacyjno - sportowe: zabudowa o charakterze sportowo - rekreacyjnym.
Zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym
powietrzu, np. piłka nożna, baseball, rugby, sporty wodne, lekkoatletyka, wyścigi
samochodowe, rowerowe lub konne, trasy i szlaki narciarskie, a także skocznie, tory
saneczkowe, pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki jazdy konnej, przystanie jachtowe,
wyposażenie plaż i baz sportów wodnych, ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody botaniczne
i zoologiczne, boiska do gier małych, parki itp.

10

Nie określa się

-

Nie określa się

Nie określa się

TEREN USŁUG ZDROWIA

Maksymalnie wysokość
odpowiadająca 3
kondygnacjom zabudowy
mieszkaniowej,
z dopuszczeniem wyższych
elementów wynikających ze
specyfiki obiektu
sportowego
-

W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
w wymiarze:
- 1 stanowisko na 10 osób korzystających z usług.

W nawiązaniu do istniejącej
W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
zabudowy
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
w wymiarze:
Zieleń o charakterze parku leśnego oraz o charakterze dekoracyjnym: skwery, klomby, aleje
- 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej.
Drogi wewnętrzne, parkingi
Urządzenia infrastruktury technicznej
OBSZAR ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2
Jako przeznaczenie uzupełniające lub zamienne dopuszcza się usługi typu: handel,
W obrębie każdej działki lub w obrębie terenu należy
gastronomia, rozrywka, administracja, obiekty ochrony zdrowia, szkolnictwo wyższe, hotele,
W sąsiedztwie terenów
zabezpieczyć stanowiska postojowe dla samochodów
urządzenia sportowe, funkcja magazynowa.
mieszkaniowych
w wymiarze:
Dla terenu UC położonego w miejscowości Skórzewo, przy ulicy Poznańskiej - jako
65
10
i mieszkaniowo - 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej biur,
przeznaczenie alternatywne dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
usługowych maksymalnie
- 3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,
17 m
- 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej
obiektów usługowych.
Nie określa się

Nie określa się
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2. TERENY Z OGRANICZENIAMI DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Symbol
L.p na rysunku
Studium
ZP
1

2

Max.% zabudowanej
powierzchni działki

Tereny pokryte roślinnością ukształtowaną zgodnie z zamierzoną kompozycją, pełniąca funkcje
estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne, budynki, urządzenia wypoczynkowe oraz infrastruktura
techniczna związana funkcjonalnie z parkiem

10

ZC
Tereny zagospodarowane zgodnie z miejscowymi tradycjami panującymi w gminie
Kaplica cmentarna, dojazdy, parkingi, aleje piesze, urządzenia obsługi - obiekty gospodarcze,
sanitariaty, śmietniki. Duży udział zieleni komponowanej - parkowej, pełniącej funkcje
estetyczne

3

Min.%
biologicznie czynnej
powierzchni działki
TERENY ZIELENI PARKOWEJ

Rodzaje przeznaczenia terenu dopuszczone w obrębie terenów oznaczonych symbolem

ZD

70

TERENY CMENTARZY
10
(nagrobki nie są
Nie określa się
liczone jako obiekty
kubaturowe)
TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Gabaryty zabudowy

Inne uwagi

Maksymalna wysokość
zabudowy 2 kondygnacje

Dla parków zabytkowych lokalizowanie nowej zabudowy oraz
jej gabaryty w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

Maksymalna wysokość
zabudowy 2 kondygnacje

Ogrody działkowe zrzeszone lub inne ogrody pracownicze, dojazdy parkingi, budynki
administracji ogrodów, świetlice, domy działkowca, budynki sanitarne, urządzenia infrastruktury
technicznej

4

5

Zasady i warunki zabudowy
zgodnie z wewnętrznym
regulaminem. Budynki
związane z przeznaczeniem
15
Nie określa się
uzupełniającym
o maksymalnej wysokości
7 m od poziomu terenu do
okapu dachu
TERENY LEŚNICZÓWEK I ZABUDOWY NADLEŚNICTW
Obiekty mieszkaniowe, usługowe oraz gospodarcze - program zagospodarowania zgodnie
z przepisami nadleśnictw.
Maksymalnie 2 kondygnacje
30
40
Obiekty uzupełniające: gastronomia, drobne nieuciążliwe rzemiosło, biura, obiekty szkoleniowe,
+ poddasze
nieuciążliwe obiekty rozrywkowe, usługi turystyczne, itp.
ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi za wyjątkiem infrastruktury technicznej (drogi,
parkingi, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, ciepłownicza oraz
telekomunikacyjna)

W uzasadnionych przypadkach, na etapie sporządzania planu miejscowego, dopuszcza się zmianę rodzaju zabudowy oraz zmniejszenie lub zwiększenie wskaźników: powierzchni zabudowy, powierzchni
biologicznie czynnej, liczby miejsc parkingowych oraz minimalnej wielkości działek budowlanych.
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MINIMALNE WIELKOŚCI DZIAŁEK BUDOWLANYCH W ZALEŻNOŚCI OD
OKREŚLONEGO PRZEZNACZENIA TERENU (w m2).
(Nie dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów
wydzielonych pod samodzielne usługi)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miejscowość
Dopiewo
Dopiewiec
Dąbrowa
Dąbrówka
Gołuski
Konarzewo
Palędzie
Podłoziny
Skórzewo
Trzcielin
Więckowice
Zakrzewo
Zborowo

M1
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Symbol przeznaczenia terenu
M2
M3
M1U
1500
700
1500
700
700
700
700
700
700
700
700
2500
700
1500
2500
700
700
1500
2500
700

P
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Na terenach, dla których:
- obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania,
do czasu uzyskania mocy prawnej niniejszego opracowania, dopuszcza się
odstępstwa od podanych powyżej wartości minimalnych wielkości działek
budowlanych.
Etapowanie realizacji
Etapowanie wchodzenia z inwestycjami na poszczególne tereny:
 W pierwszej kolejności winny być zabudowywane tereny, które można podłączyć
do istniejącej infrastruktury technicznej,
 W następnym etapie uruchomione winny być tereny, które można uzbroić poprzez
rozbudowę istniejącej już infrastruktury technicznej,
 W ostatnim etapie uruchomione mogą być tereny, dla których trzeba uprzednio
wybudować nowe systemy uzbrojenia.
Niewskazane jest wchodzenie na nowe tereny z zabudową rozproszoną lub
tworzenie „wysp” zabudowy rozdzielonej użytkami rolnymi.
3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody
i krajobrazu kulturowego
3.1. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kierunki jego kształtowania
Koncepcja ochrony i kształtowania środowiska na potrzeby planowania
przestrzennego wskazuje, że podstawowym podmiotem ochrony jest całe środowisko
przyrodnicze i społeczno - gospodarcza działalność człowieka z nim związana. Jest
to koncepcja o charakterze ekologiczno - społecznym.
Uzyskanie korzystnych relacji w układzie: społeczeństwo - środowisko
18

przyrodnicze wymaga:
 traktowania środowiska przyrodniczego jako układu systemowego, z całym
zbiorem jego elementów naturalnych, m. innymi rzeźbą, wodą, glebą, zielenią,
powietrzem, w różnym stopniu przekształconych przez człowieka,
 zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
środowiska
przyrodniczego
polegającego na przestrzeganiu zasad zgodnych z celami jego ochrony.
Realizacja zagospodarowania przestrzennego wymaga przestrzegania zasady
zrównoważonego rozwoju. Działania na rzecz ochrony środowiska nie mogą być
przypadkowe, wybiórcze, zależne od możliwości różnych inwestorów. Dla osiągnięcia
pożądanego celu muszą być spełnione wymagania postawione w nin. Studium.
Dominujące znaczenie w realizacji programu ochrony środowiska gminy mają
działania naprawcze, które zapewnią zahamowanie postępującej degradacji
środowiska oraz doprowadzą do naprawienia szkód powstałych w wyniku jego
dewastacji.
Usytuowanie gminy Dopiewo w bezpośrednim sąsiedztwie m. Poznania ma ściśle
określone konsekwencje. Cechą przewodnią strefy podmiejskiej jest występowanie
obok siebie obszarów mieszkalnych, przemysłowych, rekreacyjnych i rolniczych,
spełniających różne funkcje i powstawanie w związku z tym licznych konfliktów.
Funkcje i formy charakterystyczne dla miasta oraz wsi prowadzą do powstania
nowego krajobrazu. Strefa podmiejska, jako obszar spełniający różne funkcje,
powinna być kształtowana w sposób przemyślany, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Jednocześnie należy zapewnić jej
połączenia z terenami przestrzeni rolniczej - terenami otwartymi.
Działania związane z ochroną środowiska w gminie obejmujące zarówno ochronę
zasobów przyrodniczych, ochronę przyrody i walorów krajobrazowych muszą być
powiązane i zgodne z kierunkami i zasadami wskazanymi w innych dokumentach.
Do najważniejszych dokumentów kształtujących politykę w zakresie ochrony
środowiska należą: II Polityka Ekologiczna Państwa, Program Ochrony Środowiska
Województwa
Wielkopolskiego,
Program
Ochrony
Środowiska
Powiatu
Poznańskiego a także Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo. Istotnym
elementem ochrony środowiska jest też podnoszenie edukacji ekologicznej
wszystkich mieszkańców gminy.
Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowania krajobrazu na terenie gminy
Dopiewo wymaga zastosowania następujących zasad oraz kierunków działań:
3.1.1. Rzeźba terenu
Ochrony wymaga cała ukształtowana powierzchnia gminy. Szczególną ochroną
należy objąć narażone na erozję wodną zbocza dolin i zbocza terenów uprawianych
rolniczo. W obrębie tych obszarów wskazane jest stosowanie fitomelioracji w formie
dostosowanej do lokalnych warunków środowiska (zadarnienie, zadrzewienie wzdłuż
górnej krawędzi zbocza i fragmentów na zboczu, uprawa wzdłuż warstwic).
3.1.2. Gospodarka wodno - ściekowa
Szczególnej ochrony wymagają tereny zasobowe dla znajdujących się na terenie
gminy ujęć wody, w tym zwłaszcza dla ujęcia wody „Joanka”. Na rysunku Studium w
kierunkach wskazano tereny ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na
terenach tych dopuszcza się wszelkiego rodzaju infrastrukturę związaną z
zapewnieniem zaopatrzenia w wodę, w tym m.in. lokalizowanie studni głębinowych
dla poboru wody.
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Na obszarze Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (WDK) obowiązuje:
zastosowanie systemów oczyszczania ścieków o najwyższej skuteczności
oczyszczania,
z uwagi na niewielkie przepływy i zmienny bilans wód powierzchniowych
wskazane jest zastosowanie przegród, zastawek, itp. na ciekach dla zatrzymania
wody celem wymieszania jej z wodami z oczyszczalni.

Na obszarze całej gminy należy stosować działania zmierzające do zatrzymania
na nim wody i zwiększenia przepływów poprzez:
- budowę zastawek itp. urządzeń inżynierii wodnej,
- wprowadzenie max. ilości zieleni wysokiej wzdłuż brzegów wszystkich wód
otwartych (jeziora, cieki, oczka, stawy itd.).
Dla pokrycia perspektywicznych potrzeb na wodę należy uaktualnić analizę
potrzeb i czynić starania o zatwierdzenie zwiększonych zasobów eksploatacyjnych z
WDK.
Należy podjąć działania naprawczo - ochronne dla poprawy czystości wód
powierzchniowych poprzez:
- likwidację dopływu ścieków,
- ograniczenie spływów „chemii rolniczej” z pól poprzez: optymalne stosowanie
środków ochrony roślin i sztucznych nawozów oraz wprowadzenie max. ilości
zieleni śródpolnej i przydrożnej na przestrzeni rolniczej.
Dla ochrony J. Niepruszewskiego należy stosować działania jak dla obszaru
chronionego krajobrazu.
Na podstawie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych
na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód
należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57 poz. 1128 z dnia 16 kwietnia 2008 r.)
obszar zlewni Samicy Stęszewskiej od źródeł, do Jeziora Niepruszewskiego wraz
z Jeziorem Niepruszewskim, podlega „programowi działań, mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie
narażonego zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 66
poz. 1297 z dnia 21 kwietnia 2008 r.). Po czteroletnim okresie jego obowiązywania
wyznaczone obszary zostaną zweryfikowane i nastąpi ocena skuteczności programu.
Do najważniejszych kierunków w celu ochrony jakości jak i stanów wód
powierzchniowych i podziemnych należy zaliczyć:
- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz
powiększanie retencji wód w gminie. Do najważniejszych zadań należy pełne
skanalizowanie gminy,
- powiększanie na terenie gminy zasobów wodnych na podstawie „Programu
budowy urządzeń małej retencji wód powierzchniowych w województwie
wielkopolskim do 2015 roku z uwzględnieniem potrzeb obszarowych małej
retencji i warunków efektywności ekonomicznej” (tom 4 opracowania „Mała
retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualizacja”),
- rozbudowa systemu melioracji zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym i innymi
przepisami szczególnymi oraz odpowiednie wykorzystanie tego systemu, oraz
możliwość budowy zbiorników wodnych melioracji szczegółowej na terenach
rolnych a w szczególności na nieużytkach lub gruntach V i VI klasy bonitacji
w celu retencjonowania wody na terenach rolnych,
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przestrzeganie przepisów związanych z występowaniem na terenie gminy
obszarów służących przepuszczaniu wód powodziowych, zwanych w świetle
ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) „obszarami
bezpośredniego zagrożenia powodzią” (Dział V niniejszej ustawy),
- zakaz regulacji linii brzegowej cieków wodnych, z wyjątkiem robót związanych
z utrzymaniem wód i sieci melioracyjnej.
W celu poprawy stanu stosunków wodnych dopuszcza się na całym terenie gminy
lokalizowanie zbiorników retencyjnych.
-

3.1.3. Gospodarka zadrzewieniowa i zalesieniowa
 Studium wskazuje do ochrony wszystkie naturalne i seminaturalne obszary
zielone będące obecnie w użytkowaniu leśnym, łąkowym oraz występujące w
formie nieużytków, oczek wodnych, parków, jezior, zadrzewień,
 ochrona zasobów leśnych gminy zarówno w zwartych kompleksach, jak i wysp
leśnych. Stosowanie zasad zapisanych w planach urządzenia lasów dla
poszczególnych nadleśnictw oraz zasad i wskazań zapisanych w planach
urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów będących własnością
prywatną, dotyczy to zwłaszcza zakresu możliwej do prowadzenia na obszarach
leśnych działalności człowieka, w tym rekreacji i rozwoju zabudowy,
 planuje się wprowadzanie pasów zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i przywodnych, wzdłuż cieków,
 zadrzewienia te powinny być zakładane celem poprawy warunków
wilgotnościowych, ochrony wód, przeciwdziałania procesom degradacji
powierzchni gleby (zapobiegające erozji wietrznej) oraz ochrony różnorodności
biologicznej. Pożądane jest wprowadzanie systemu zadrzewień, których
podstawową funkcją będzie zwiększanie retencji wodnej, ograniczanie
ewapotranspiracji na gruntach rolniczych o stałym lub okresowym niedoborze
wody. Wprowadzane zadrzewienia będą pełnić inne funkcje, między innymi jako
bariery biogeochemiczne, podnoszące walory rekreacyjne i estetyczne, tłumiące
hałas,
 wymagany jest plan zadrzewieniowy, który w sposób konsekwentny określi
zadania w tym zakresie, by docelowo uzyskać ciągłość - spójność między
kompleksami leśnymi otaczających gmin. Łącznikami między zwartymi
kompleksami lasów będą zadrzewienia stref wododziałowych, dolin o różnej
hierarchii wielkości, miedz, dróg. Uzyskana sieć zadrzewień winna otoczyć
projektowany układ komunikacji drogowej i szynowej. Wytworzone parawany
zieleni pełnić będą funkcje izolacyjno - ochronne dla ograniczenia uciążliwości
hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Stanowić będą także osłaniający element
krajobrazu i zwiększą stopień jego mozaikowości,
 z uwagi na niski procent zalesienia gminy należy zwiększać powierzchnie lasów i
zadrzewień, wykorzystując przede wszystkim przepuszczalne gleby (wytworzone
na piaskach), i wprowadzając zieleń w strefach zboczowych i krawędziowych
dolin Jez. Niepruszewskiego, Samicy Stęszewskiej, doliny od Jez. Konarzewo na
południe, doliny Wirynki oraz pozostałych dolinek i cieków,
 pod zalesienia przeznacza się tereny słabych gleb położonych na wysoczyźnie,
zboczach rynien, a także w dnach dolin,
 przewiduje się kompleksowe zalesienie słabych użytków rolnych i gruntów
zagrożonych erozją dla uzyskania przestrzennej ciągłości obszarów leśnych,
 należy odpowiednio kształtować ekotony (strefy przejściowe o szerokości ca 20
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m) przy granicach lasów z uwzględnieniem warunków przyrodniczych obszaru,
dla zwiększenia odporności i kondycji drzewostanu narażonego na intensywne
oddziaływanie układu komunikacyjnego, wskazane jest dostosowanie składu
gatunkowego drzew do wymagań siedlisk i skutków oddziaływania komunikacji,
z uwagi na funkcję pełnioną przez zieleń wysoką, należy ją zinwentaryzować i
objąć ochroną, prawną określając dopuszczalny zakres i formy jej użytkowania,
projektowany układ komunikacyjny spowoduje podział przyrodniczej powierzchni
gminy
na
izolowane
(wygrodzone)
powierzchnie.
Niezbędne
jest
wyegzekwowanie od inwestorów przedsięwzięć komunikacyjnych, optymalnej
ilości przepustów (korytarzy ekologicznych) dla utrzymania kontaktu między
izolowanymi wyspami powierzchni (przepływ przyrodniczej energii i materii).
Kontakt między nimi ograniczy degradację przyrody,
specjalnego potraktowania wymaga obrzeże lasów - strefa przejściowa ochrony
siedliskowej lasu. Wskazane jest kanalizowanie ruchu rekreantów po lesie i
wytyczenie wejść do niego zielenią wysoką i krzewiastą by uniknąć wejść w
miejscach niepożądanych,
dla lasów ochronnych (w przypadku gm. Dopiewo - lasów chroniących
środowisko, lasów wodochronnych) szczegółowe zasady gospodarowania określa
plan urządzenia lasu (np.: ograniczenie zrębów, szerokość pasów zrębowych,
regulacja powierzchni itp.),
wprowadza się pasy zieleni izolacyjnej wokół obszarów przemysłowych, pomiędzy
zabudową przemysłową i mieszkaniową oraz wzdłuż linii komunikacyjnych.
Szerokość pasa zieleni izolacyjnej oraz dobór roślinności zostaną szczegółowo
ustalone na etapie sporządzania planów miejscowych.

3.1.4. Rekreacja
Prócz terenów wskazanych w Studium pod zainwestowanie rekreacyjne (dla
którego ustalenia sprecyzowane są w rozdz. VI), dla wypoczynku istotne znaczenie
będą miały również: lasy, pola i łąki.
Na obszarach leśnych należy skanalizować ruch rekreantów na wyznaczone i
przygotowane szlaki.
Należy podnieść atrakcyjność obszarów rolnych poprzez:
 wydobycie w krajobrazie sieci dolinek cieków wodnych (obsadzenie przynajmniej
jednostronne zielenią zróżnicowaną pod względem wysokości i doboru gatunku),
 poprowadzenie ścieżek spacerowych wzdłuż cieków, które leżą na najbardziej
uczęszczanych kierunkach penetracji,
 ochronę istniejących naturalnych drobnych form terenu (np: skarpy, uskoki) i
obsadzenie ich zielenią krzewiastą,
 ochronę oczek wodnych, kęp i krzewów.
3.1.5. Gospodarka odpadami
 należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów,
 dla racjonalnego wykorzystania powierzchni istniejącego składowiska i
przedłużenia okresu jego eksploatacji celowe jest podjęcie intensywnych działań
zmierzających do rozdrabniania i kompaktowania odpadów,
 eksploatacja składowiska musi przebiegać zgodnie z pozwoleniem na budowę
wydanym dla tej inwestycji (właściwa gospodarka wodna, drenaż wód
odciekowych i ich oczyszczanie; wymagane jest okresowe badanie wód
podziemnych w oparciu o zainstalowany system studzienek piezometrycznych),
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 brak warunków przyrodniczo - funkcjonalno - przestrzennych nie pozwala na
deponowanie i składowanie odpadów szkodliwych, niedających się składować
bezpośrednio w środowisku przyrodniczym. Gmina winna przyjąć program
zbierania odpadów niebezpiecznych (np. baterie, rtęciówki) i składowania ich
w miejscu wyznaczonym na terenie województwa,
 należy prowadzić racjonalną gospodarkę osadami z oczyszczalni ścieków
poprzez ich odwodnienie i zagospodarowanie w rolnictwie, na terenach zielonych,
przydrożnych, przy rekultywacji terenów zdegradowanych (po uzyskaniu
pozytywnej opinii o przebadanych osadach).
3.1.6. Wielkopolski Park Narodowy
Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (utworzony na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. - Dz. U. Nr 130 z dnia 12. 11. 1996 r.
określone zostały nowe granice WPN, wrysowany na rysunku Studium wraz
z otuliną) dopuszcza się zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu ochrony
parku.
3.1.7. Kształtowanie klimatu akustycznego
W odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów wymagających komfortu
akustycznego w środowisku, uznaje się za niezbędne - w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz w postępowaniu decyzyjnym, szczególnie
dla terenów bez ważnych planów:
1. Zachowywanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów
o zdefiniowanych standardach akustycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Planowanie przegród przeciwhałasowych, w tym ekranów akustycznych,
w miejscach gdzie zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł hałasu nie jest
możliwe.
3. Zapewnianie właściwego wyglądu ekranów akustycznych, w trosce o ich
skuteczność akustyczną i percepcję psychoakustyczną oraz wartości estetyczne,
poprzez:
 uwzględnianie walorów krajobrazowo - przestrzennych otaczającego terenu,
 dopasowanie do miejsca lokalizacji poprzez stosowanie odpowiednich
rodzajów przegród przeciwhałasowych (nasyp ziemny, sztuczny ekran),
 architekturę ekranów, w tym odpowiednie rozwiązania materiałowe
i kolorystykę - w projektowaniu, realizacji i utrzymaniu.
4. Przekształcanie zabudowy rozmieszczonej wzdłuż dokuczliwych źródeł hałasu
w zabudowę usługową - nie posiadającą wymagań akustycznych bądź
spełniającą wymagania akustyki budowlanej.
5. Stosowanie rozdzielenia funkcji zabudowy chronionej akustycznie od funkcji
terenów dokuczliwych akustycznie.
6. Stosowanie zasad akustyki urbanistycznej i architektonicznej, które polegają na:
 kształtowaniu wnętrza urbanistycznego lub bryły budynku w taki sposób, aby
dokuczliwy hałas komunikacyjny nie docierał z zewnątrz do wnętrza struktury
zabudowanej,
 projektowaniu wnętrz urbanistycznych o geometrii i zagospodarowaniu
eliminującym odbicia fal akustycznych,
 projektowaniu rozkładów pomieszczeń w budynkach, uwzględniających
najkorzystniejsze położenie ich w stosunku do źródeł hałasu,
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 ograniczaniu wysokości budynków oraz stosowaniu rozwiązań alternatywnych
(funkcje pomieszczeń o słabszych lub bez wymagań akustycznych na
kondygnacjach najbardziej zagrożonych hałasem),
 stosowaniu na elewacjach budynków rozwiązań architektonicznych
o charakterze rozpraszającym.
7. Stosowanie zakazów lokalizacji terenów zabudowy oraz pojedynczych obiektów,
na obszarach objętych ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym, dla
których brak zapisów dotyczących zapewnienia ochrony akustycznej.
8. Dążenie do zachowywania bezpiecznych odległości przy lokalizowaniu
przemysłowych i usługowych źródeł hałasu, w stosunku do terenów
wymagających komfortu akustycznego w środowisku.
9. Uwzględnianie ograniczeń wynikających z utworzenia obszarów ograniczonego
użytkowania dla obiektów i obszarów dokuczliwych akustycznie, ustanowionych
przez wojewodę i radę powiatu - dla przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
10.Uwzględnianie ograniczeń wynikających z utworzenia stref przemysłowych.

3.1.8. Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego
Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego utworzony uchwałą
Rady Gminy Dopiewo Nr XXXIII/287/01 obejmuje fragment rynny w rejonie Zborowa
i Więckowic. Granica obszaru chronionego krajobrazu została zmieniona Uchwałą
Nr XLI/342/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.08.2001 r.
Dla zachowania ciągłości systemu obszarów chronionych proponuje się włączyć
do obszaru chronionego krajobrazu całą dolinę Samicy Stęszewskiej.
W istniejącym oraz projektowanym obszarze chronionego krajobrazu wymagane
są następujące działania:
 należy prowadzić gospodarkę, która nie naruszy zasobów i walorów środowiska
przyrodniczego, tzn. nie spowoduje degradacji rzeźby, gleb, szaty roślinnej, nie
spowoduje zanieczyszczenia wód, nie doprowadzi do wyniszczenia gatunków
flory i fauny charakterystycznych dla tego rejonu,
 dla zainwestowania rekreacyjnego przeznaczyć można wyłącznie tereny
wyznaczone w Studium a turystykę pieszą i rowerową należy skierować na
wyznaczone szlaki,
 dla kąpielisk nad jeziorem Niepruszewskim zorganizować bezpieczne dla wód
zaplecze sanitarne,
 możliwe jest wprowadzenie wyłącznie ekstensywnego zagospodarowania
terenów przeznaczonych pod zainwestowanie (maksymalna powierzchnia działek,
wprowadzenie pasów wysokiej zieleni rozdzielających zespoły zabudowy),
 w przypadku wyznaczania nowych linii zabudowy należy uwzględnić wymogi
w zakresie minimalnej odległości od linii brzegowej wynikające z przepisów
odrębnych,
 konieczne jest wprowadzenie zadrzewień na stokach i górnych krawędziach
zboczy doliny, (rynny) dla osłony jeziora i powstrzymywania procesów erozyjnych
oraz spływu zanieczyszczeń do jeziora (zieleń o różnym stopniu zwarcia,
zróżnicowana gatunkowo),
 komunikację przecinającą dolinę (rynnę) należy prowadzić na estakadzie, dla
zachowania naturalnego jej przewietrzania,
 w dnie doliny (rynny) należy zachować ekosystemy z roślinnością łąkową,
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szuwarową i leśną,
 należy wprowadzić zakaz eksploatacji surowców mineralnych występujących w
dolinie (szczególnie torfu),
 wzdłuż całej linii brzegowej należy zapewnić dostęp do jeziora.
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej
4.1. Zasady ochrony dóbr kultury
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, która również nakłada obowiązki na gminy, na terenie których
znajdują się obiekty zabytkowe m.in.:
 Rada Gminy może utworzyć park kulturowy, dla którego wójt, burmistrz lub
prezydent miasta sporządza plan ochrony parku kulturowego,
 wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
Ustawa wymienia także działania (wykonywane przy zabytkach wpisanych do
rejestru) jakie wymagają pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są to
m.in.:
 prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
 wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
 prowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
 przemieszczanie zabytku nieruchomego,
 dokonywanie podziału zabytku nieruchomego,
 umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz wszelkiego
typu napisów.
Ze względu na ciągłe zmiany zachodzące w wykazie obiektów objętych ochroną
wprowadzane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków i Archeologa
Wojewódzkiego (o czym wspomniano już w rozdz. III.4.1), konieczne jest
systematyczne korygowanie - na podstawie danych z w/w służb - wykazu zabytków,
jaki znajduje się w materiałach inwentaryzacyjnych do nin. Studium.
Urząd Gminy w Dopiewie winien szczególną troską otoczyć miejsca pamięci
narodowej (pomniki ku czci ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej w Lesie
Zakrzewskim) i nieczynne cmentarze poprzez: sprzątanie ich otoczenia, odnawianie
tablic informacyjnych, remonty dróg dojazdowych itp., a w odniesieniu do obiektów
zabytkowych, których nie jest właścicielem - wymusić (odpowiednimi przepisami
prawa lokalnego i nadzorem nad ich realizacją) przynajmniej utrzymanie porządku
i czystości w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Na terenie zabytkowych cmentarzy, które są miejscem pamięci narodowej zakazuje
się jakichkolwiek inwestycji. Natomiast występujący drzewostan w obrębie cmentarzy
należy poddawać regularnej pielęgnacji, jak również teren zieleni i krzewów
występujący w obrębie cmentarzy.
Dla obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków ustala się:
1. Wszelkie prace budowlane, konserwatorskie, renowacyjne i rewaloryzacyjne przy
obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego, wydanego przez właściwego miejscowo
konserwatora zabytków.
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2. Zakaz lokalizacji, wszelkich inwestycji mogących przyczynić się do pogorszenia
wyglądu obiektów i zespołów budowlanych, a także osi widokowych na te obiekty i
zespoły, które również mogą silnie ingerować w krajobraz kulturowy oraz których
funkcja nie jest dostosowana do charakteru otoczenia zabytkowego ze szczególnym
uwzględnieniem inwestycji typu: elektrownie wiatrowe, stacje bazowe cyfrowej
telefonii komórkowej, reklamy wielkoformatowe.
3. Wszelkie prace sanacyjno-porządkowe i wycinki drzew na terenach zabytkowych
parków, a także wydzielenia działek i lokalizacja nowych obiektów wymagają
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, wydanego przez właściwego miejscowo
konserwatora zabytków.
4. Mając na uwadze obszar oddziaływania jaki mają rozłogi polne otaczające zespół
pałacowo-parkowy w Konarzewie, które mogłyby zostać zagospodarowane w sposób
nieadekwatny zagrażający osiom widokowym na ww. zespół lub zagrażający
historycznemu ładowi przestrzennemu wsi, ze stanowiska konserwatorskiego należy
wyznaczyć obszar ochrony konserwatorskiej stanowiący otulinę niezbędnej ochrony
osi widokowych założenia pałacowo-parkowego, obszar bezwzględnego zakazu
jakiejkolwiek zabudowy, oraz obszary, na których zabudowa mieszkalna mogłaby
istnieć, jednak na określonych warunkach.
Wobec powyższego ustala się obszar ekspozycji widokowej w postaci strefy
konserwatorskiej wolnej od zabudowy, obejmujący następujący obszar: część działek
o numerach ewid.: 562/15, 562/13, 568, 574, 577.
Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, których spis został sporządzony
przez Gminę Dopiewo, ustala się:
1. nakaz zachowania lub w uzasadnionych przypadkach odtworzenia bryły
historycznego budynku i kształtu dachu;
2. w przypadku budynków z elewacjami ceglanymi lub z dekoracją architektoniczną
zakaz zastosowania zewnętrznego ocieplenia ścian;
3. odnośnie wyglądu elewacji zewnętrznych (szczególnie elewacji frontowej) nakaz
zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów bądź ikonografii
detalu architektonicznego, a także układu elewacji oraz kształtu okien;
4. zakaz zastosowania blachy dachówkopodobnej lub gontu papowego jako pokrycia
dachu;
5. odnośnie kolorystki elewacji nakaz nawiązywania do historycznych tendencji
kolorystycznych występujących na danym terenie;
6. zakaz instalowania reklam wielkoformatowych w sposób zakłócający wygląd
budynku;
7. wszelkie prace budowlane, konserwatorsko-restauratorskie mające wpływ na
zmianę wyglądu zewnętrznego obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków
należy uzgodnić z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków;
8, konieczność dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji
przestrzennej, w zakresie usytuowania, skali i bryły oraz nawiązanie formami
współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Sprawa finansowania remontów i utrzymania obiektów podlegających ochronie
konserwatorskiej wykracza poza ramy nin. Studium, a jest to bezdyskusyjnie
podstawa zachowania wszystkich dóbr kultury materialnej dla przyszłych pokoleń.
W zakresie ochrony krajobrazu, działania gminy sprowadzają się, do
przestrzegania ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i nin. Studium. Są one uzgodnione ze służbami konserwatorskimi i w
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związku z tym zabezpieczają tereny cenne krajobrazowo przed degradacją.
Na obszarach ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, podjęcie jakichkolwiek
inwestycji związanych z pracami ziemnymi, musi być uzgodnione z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który uzależni wydanie zgody na podjęcie
prac, od zapewnienia sfinansowania przez inwestora nadzoru archeologicznego. Na
terenie stanowisk wpisanych do rejestru zabytków, należy liczyć się z zakazem
jakichkolwiek inwestycji.
Należy zaznaczyć, że zasięg stanowisk wyznaczony na podstawie badań
powierzchniowych nie zawsze jest zasięgiem, który dokładnie odpowiada
występowaniu pozostałości pradziejowego osadnictwa pod ziemią. Tak więc,
wyznaczony na mapie środowiska kulturowego, zasięg stanowisk trzeba traktować
orientacyjnie; może bowiem okazać się podczas prac ziemnych, że obiekty
archeologiczne zalegają także w sąsiedztwie wyznaczonych stanowisk.
W 2005 r. został opracowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu „Raport o stanie zabytków w gminie Dopiewo”. Raport przedstawia
oprócz oceny, stany zachowania obiektów zabytkowych, także wytyczne i kierunki
działań w dziedzinie ich ochrony:
 obiekty wymagające pilnie wykonania prac remontowych - Konarzewo - pałac
i kościół parafialny, Więckowice - pałac,
 obiekty
wytypowane
do
założenia
instalacji
przeciwwłamaniowej
i przeciwpożarowej: Programem należy objąć kościoły parafialne w Konarzewie,
Skórzewie i Zakrzewie oraz pałace w Konarzewie i Więckowicach,
 obiekty archeologiczne - na terenie gminy znajduje się 13 stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków - 4 wymagają badań
sondażowych w celu ustalenia stanu zachowania substancji zabytkowej (osady:
Dopiewo, stan. 28, 29, 21, 30, Dopiewiec stan. 31, 32, Konarzewo stan. 5, 9, 23,
26, 52, cmentarzysko: Konarzewo, stan. 2) - wszystkie stanowiska położone są
na polach użytkowanych rolniczo. Ustalenie ich stanu zachowania, zadecyduje
o konieczności zmiany sposobu użytkowania gruntu lub przeprowadzenia badań
ratowniczych na tych stanowiskach. 1 wnioskowanie o wykreślenie z rejestru
zabytków - grodzisko w Dąbrówce, stan. 1 - położone na terenie cmentarza,
całkowicie zniszczone,
 zabytki ruchome - na wpis do rejestru zasługują przede wszystkim zabytki
ruchome pochodzące z terenu wsi Konarzewo. Interesujące zespoły:
wyposażenia kościoła parafialnego oraz wystroju pałacu, uzupełnione o stojącą
w centrum wsi wysokiej klasy, barokową figurę świętego Jana Nepomucena,
posiadają wysoką wartość artystyczną i historyczną,
 obiekty, które należy wpisać do rejestru zabytków:
obiekty architektoniczne
MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

DOPIEWIEC

SZKOŁA

TRZCIELIN

ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY (II)

TRZCIELIN

ZESPÓŁ FOLWARCZNY (II)

WIĘCKOWICE

SZKOŁA

ZAKRZEWO

SZKOŁA

27

stanowiska archeologiczne
Stanowisko
Więckowice, stan. 9

Obszar AZP
52 - 25/144

Dąbrowa, stan. 19

52 - 26/54

Dopiewo, stan. 11
Dopiewo, stan. 48
Dopiewiec, stan. 4

53 - 25/11
53 - 25/48
53 - 25/133

Dopiewiec, stan. 6

53 - 25/135

Dopiewiec, stan. 18
Skórzewo, stan. 4
Dąbrówka, stan. 7
Podłoziny, stan. 17
Trzcielin, stan. 37
Dąbrowa, stan. 19
Dopiewo, stan. 11
Dopiewo, stan. 48
Dopiewiec, stan. 4

53 - 25/147
53 - 26/13
53 - 26/209
54 - 25/7
54 - 25/96
52 - 26/54
53 - 25/11
53 - 25/48
53 - 25/133

Dopiewiec, stan. 6

53 - 25/135

Dopiewiec, stan. 18
Skórzewo, stan. 4
Dąbrówka, stan. 7
Podłoziny, stan. 17
Trzcielin, stan. 37
Konarzewo, stan. 50

53 - 25/147
53 - 26/13
53 - 26/209
54 - 25/7
54 - 25/96
54 - 25/186

Funkcja
osada KŁ, OWR
obozowisko EK, osada N, KŁ, OWR, PŚ,
ON
osada N, OWR, PŚ, ON
osada N, OWR, PŚ,
osada N, KŁ, OWR
obozowisko EK, osada KŁ, OWR, PŚ,
ON
osada N, KŁ, OWR, PŚ, ON
osada N, OWR, WŚ, P Ś, KP
osada N, OWR, ON
osada N, KŁ, OWR
osada N, WŚ
obozowisko EK, osada N, KŁ, OWR, PŚ
osada N, OWR, PŚ, ON
osada N, OWR, PŚ,
osada N, KŁ, OWR
obozowisko EK, osada KŁ, OWR, PŚ,
ON
osada N, KŁ, OWR, PŚ, ON
osada N, OWR, WŚ, P Ś, KP
osada N, OWR, WŚ, ON
osada N, KŁ, OWR
osada N, WŚ
osada N, KŁ, OWR, PŚ, ON

Obszar stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków należy
objąć zakazem zabudowy z przeznaczeniem jedynie na tereny rolne, nieużytki lub
tereny zieleni naturalnej
W obszarze stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków ustala
się:
- zakaz prowadzenia wszelkich inwestycji budowlanych,
- zakaz nasadzeń,
- zakaz niwelacji terenu,
- nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prace porządkowe
prowadzone w ich obrębie.
W obszarze stanowisk archeologicznych niewpisanych do rejestru zabytków oraz
nawarstwień kulturowych zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych oraz
folwarcznych, parków, obiektów sakralnych, domów mieszkalnych wpisanych
indywidualnie do rejestru zabytków ustala się:
- nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji
inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu,
- nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań
archeologicznych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Na terenie „zespołu osadniczego” znajdującego się w Dąbrówce na terenie wzdłuż
linii kolejowej ustala się nakaz przeprowadzenia na całym obszarze danej działki,
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szerokopłaszczyznowych
wykopaliskowych
badań
archeologicznych,
wyprzedzających zabudowanie i zagospodarowanie terenu, na które należy uzyskać
pozwolenie konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
5.1. Komunikacja
5.1.1. Drogi kołowe
Drogi krajowe
Obszar gminy przecinają poniższe drogi krajowe:
1. Istniejąca autostrada A2. Jest to równocześnie trasa objęta Umową Europejską
o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego. Dodatkowo autostrada ujęta jest
w sieci dróg po których mogą odbywać się przewozy towarów niebezpiecznych.
2. Zachodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej jako droga ekspresowa która ma
powiązanie z autostradą poprzez węzeł „Głuchowo”. W kierunku północnym od
węzła autostradowego „Głuchowo” do drogi Nr 11 Poznań - Piła - Koszalin (poza
obszarem gminy) jest to odcinek „Obwodnicy” oznaczony jako droga S11.
Natomiast w kierunku południowym od węzła autostradowego „Głuchowo” do
drogi Nr 5 Poznań - Wrocław (poza obszarem gminy) jest to odcinek „Obwodnicy”
oznaczony jako droga S5 (odcinek projektowany).
W ciągu „Obwodnicy” na terenie gminy zlokalizowane są trzy węzły drogowe:
„Zakrzewo” (istniejący), „Dąbrówka” (istniejący) oraz częściowo węzeł
„Konarzewo” (projektowany w ciągu drogi S5).
Ponadlokalny charakter połączeń jakie realizują obie trasy oraz ich klasa
techniczna wyklucza możliwość bezpośredniej obsługi przyległego otoczenia.
Dostęp z terenu gminy do autostrady i dróg ekspresowych zapewniają
skrzyżowania dwupoziomowe oraz drogi zbiorcze i lokalne. Zbiorcze drogi
obsługujące przewiduje się o przebiegu równoległym, po obu stronach autostrady
i dróg ekspresowych S11 i S5 - zgodnie z rysunkiem Studium.
Północne rejony gminy poprzez węzły „Zakrzewo” i „Dąbrówka,” na drodze
ekspresowej S11, posiadają dostęp do autostrady w węźle „Głuchowo”. Natomiast
południowe obszary gminy posiadają dostęp do autostrady w węźle „Głuchowo” oraz
poprzez projektowany węzeł „Konarzewo”, zlokalizowany na drodze ekspresowej S5.
Przewiduje się rozbudowę węzła „Konarzewo” wraz z wykonaniem obwodnicy wsi
Chomęcice w ciągu drogi powiatowej Szreniawa - Chomęcice - Konarzewo (Nr
2412).
Rysunek Studium obejmuje następujące projektowane skrzyżowania
dwupoziomowe (węzły drogowe) na obszarze gminy Dopiewo:
w ciągu drogi ekspresowej S5
- węzeł „Konarzewo” - w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową relacji
Konarzewo - Szreniawa, Nr 2412 P z drogą S5.
Węzeł „Konarzewo” znajduje się na terenie gminy Dopiewo i Komorniki.
Dla dróg krajowych obowiązuje dostępność określona w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
Droga wojewódzka Nr 307
Poza drogami krajowymi obsługę komunikacyjną gminy Dopiewo przejmuje droga
wojewódzka Poznań - Buk - autostrada A2.
Droga wojewódzka należy do sieci dróg wojewódzkich o kluczowym znaczeniu
dla obsługi komunikacyjnej województwa i obszaru metropolitalnego. Droga ta na
odcinku autostrada A2 (poza obszarem gminy) - droga ekspresowa S11 jest
łącznikiem zapewniającym główne powiązania drogowe. Na obszarze gminy
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Dopiewo droga wojewódzka przejmuje ruch z dróg powiatowych. Poprzez
bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą ekspresową S11 w węźle „Zakrzewo” wprowadza
ruch lokalny na pozostałe drogi, będące elementami sieci krajowej (S5, A2).
Obsługę komunikacyjną terenów gminy położonych na północ od autostrady
zakłada się poprzez skrzyżowania i włączenia wyznaczone na drodze wojewódzkiej
Poznań - Buk z wykorzystaniem opracowania pt. „Studium techniczno - ekonomiczne
dla drogi wojewódzkiej Nr 307. odcinek: projektowana DS11 - węzeł autostradowy
Buk.”
Bezpośrednią obsługę terenów przyległych do drogi wojewódzkiej przejmą drogi
zbiorcze i lokalne poprzez skrzyżowania i włączenia wskazane w „Studium ...” zgodnie z rysunkiem Studium.
Dla drogi wojewódzkiej uwzględniona została modernizacja tej drogi oraz
docelowa dobudowa drugiej jezdni.
Rysunek Studium obejmuje następujące projektowane skrzyżowania na obszarze
gminy Dopiewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307:
 skrzyżowanie w ciągu drogi Drwęsa - Więckowice (zmiana. „Studium technniczno
- ekonomicznego...”),
 skrzyżowanie w ciągu drogi Drwęsa - Więckowice wieś,
 skrzyżowanie w ciągu drogi Więckowice - Tarnowo Podgórne,
 skrzyżowanie w ciągu planowanej drogi na obszarze wsi Więckowice zmiana.
„Studium techniczno - ekonomicznego...”),
Dla dróg wojewódzkich obowiązuje dostępność określona w Rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
Drogi powiatowe
Na obszarze gminy Dopiewo przebiegają następujące drogi zakwalifikowane do
kategorii dróg powiatowych:
2401
P
2402
P
2403
P
2405
P
2413
P
2414
P
2415
P
2417
P
2412
P

Dopiewo - Dopiewiec - Palędzie - Dąbrówka - Skórzewo - granica miasta
Poznań - (Poznań)
Dopiewo - Trzcielin - Stęszew (ul.28 Grudnia, Powstańców Wlkp., Wojska
Polskiego)
Więckowice - Fiałkowo - Dopiewo
Przeźmierowo (ul. Rynkowa) - Wysogotowo (ul. Skórzewska) - gr. miasta
Poznań - (Poznań)
Skrzynki - Podłoziny - Dopiewo
Dopiewo - Konarzewo
Dopiewiec - Konarzewo
Lusowo - Batorowo - Zakrzewo - Dąbrówka
Trzcielin - Konarzewo - Chomęcice - Rosnowo - Szreniawa

Obsługę komunikacyjną terenów przyległych do dróg powiatowych zapewnia się
poprzez drogi gminne i drogi wewnętrzne. Należy dążyć do włączania
projektowanych lub modernizowanych dróg do sieci dróg powiatowych pod kątem
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prostym lub zbliżonym do kata prostego.
Docelowa realizacja dróg powiatowych winna uwzględnić planowaną klasę tych
dróg:
- 2391P Palędzie - Komorniki - klasa zbiorcza,
- 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice - klasa zbiorcza,
- 2401P Dopiewo - Poznań - klasa główna lub zbiorcza,
- 2402P Dopiewo - Stęszew - klasa główna lub zbiorcza,
- 2403P Więckowice - Dopiewo - klasa zbiorcza,
- 2412P Trzcielin - Szreniawa - klasa zbiorcza,
- 2413P Skrzynki - Dopiewo - klasa zbiorcza,
- 2414P Dopiewo - Konarzewo - klasa zbiorcza,
- 2415P Dopiewiec - Konarzewo - klasa zbiorcza,
- 2416P Gołuski - Plewiska - klasa zbiorcza,
- 2417P Lusowo - Dąbrówka - klasa zbiorcza,
- 2457P Rybojedzko - Trzcielin - klasa zbiorcza.

-

Dopuszcza się przeklasyfikowanie do dróg gminnych:
drogę Nr 2421P na odcinku Konarzewo - droga 2413P,
odcinki dróg Nr 2416P i Nr 2391P we wsi Gołuski.

Dopuszcza się przy budowie i przebudowie dróg stosowanie niższych klas dróg
niż określono powyżej.
Dla dróg powiatowych obowiązuje dostępność określona w Rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
Drogi gminne
Pozostałą sieć istniejących dróg stanowią drogi gminne i drogi wewnętrzne.
W Studium określono projektowane drogi klasy głównej i klasy zbiorczej.
Układ dróg gminnych należy uzupełniać w miarę możliwości o zakładany docelowy
układ dróg klasy głównej lub zbiorczej umożliwiający powiązania komunikacyjne
wewnątrz gminy jak i z terenami ościennymi.
Dopuszcza się przy budowie i przebudowie dróg stosowanie niższych klas dróg
niż określono powyżej.
Uwagi
Pod warunkiem zapewnienia wymaganych w niniejszym Studium powiązań
i minimalnych
parametrów,
w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego dopuszcza się, wynikające ze szczegółowych analiz, korekty
przebiegu tras komunikacyjnych oraz wyznaczanie nowych przebiegów i odcinków,
nie przewidzianych w „Studium...”.
Każdy plan miejscowy oraz inne opracowania projektowe, architektoniczne
i komunikacyjne w obszarze gminy winny ustosunkować się do problemu ruchu
rowerowego i jego infrastruktury, z uwzględnieniem segregacji ruchu rowerowego od
pieszego.
5.1.2. Komunikacja szynowa
Linia kolejowa Berlin - Poznań - Warszawa należy do sieci międzynarodowych linii
kolejowych objętych również umową o transporcie kombinowanym (AGC i AGTC).
Modernizacja tej linii na obszarze gminy, pod kątem przystosowania do
obowiązujących standardów europejskich, w podstawowym zakresie została
wykonana w 2000 roku.
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Skrzyżowanie drogi szynowej E-20 i drogi kołowej S11 z uwagi na wysoką klasę
obu tras może być realizowane jedynie jako dwupoziomowe.
Wskazuje się miejsca przejść podziemnych pod linią kolejową E-20 dla ruchu
pieszo - rowerowego z możliwością przejazdu samochodów osobowych.
W Planie Województwa Wielkopolskiego pojawia się pomysł połączenia
transportem szynowym Dworca Głównego w Poznaniu z portem lotniczym Ławica
poprzez szlak kolejowy Poznań - Szczecin, z rozjazdem w okolicy stacji kolejowej
Poznań Wola.
Biorąc powyższe pod uwagę należy rozważyć, w nowych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, możliwość połączenia szynowego miejscowości
Zakrzewo z portem lotniczym Ławica. W takiej sytuacji należy też rozważyć
powstanie parkingu buforowego dla mieszkańców gminy chcących skorzystać
z dojazdu do Poznania oraz dla mieszkańców zachodniej Wielkopolski i zachodniej
Polski chcących korzystać z portu lotniczego Ławica.
5.1.3. Komunikacja zbiorowa
Zakłada się możliwość obsługi mieszkańców gminy podmiejską komunikacją
szynową.
Obecnie usługi transportowe w zakresie komunikacji zbiorowej świadczy Zakład
Komunalny Komorniki wspomagany przez PKS i PKP.
5.1.4. Drogi rowerowe
W Studium gminy wyznaczono drogi rowerowe nawiązujące do Pierścienia
Rowerowego dookoła Poznania. Są to:
- regionalna droga rowerowa relacji gmina Tarnowo Podgórne - Więckowice Zborowo - Podłoziny - gmina Stęszew,
- ważniejsze lokalne drogi rowerowe:
a) Zborowo - Więckowice - Pokrzywnica - Zakrzewo - Skórzewo - Poznań,
b) Dąbrówka - Palędzie,
c) Pokrzywnica - Sierosław.
Ponadto wprowadzono projektowaną drogę rowerową łączącą las z jeziorem
Niepruszewskim wzdłuż istniejących dróg.
Na terenie całej gminy dopuszcza się lokalizację nowych dróg rowerowych.
Każdy plan miejscowy oraz inne opracowania projektowe, architektoniczne
i komunikacyjne w obszarze gminy winny ustosunkować się do problemu ruchu
rowerowego i jego infrastruktury, z uwzględnieniem segregacji ruchu rowerowego od
pieszego.
5.1.5. Strefy uciążliwości od dróg kołowych
1. Dla przebiegu Obwodnicy Zachodniej Aglomeracji Poznańskiej wykonana została
Ocena Oddziaływania na Środowisko, która określa strefę wyłączoną
z działalności budowlanej w zakresie lokalizacji obiektów z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości 140,0m od zewnętrznej krawędzi
jezdni z każdej strony.
2. Dla terenów przyległych do drogi ekspresowej S5 ustala się linię zabudowy dla
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości 250,0m
od zewnętrznej krawędzi jezdni z każdej strony drogi.
3. Dla terenów przyległych do autostrady A2 ustala się linię zabudowy dla obiektów
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości 150,0m od
zewnętrznej krawędzi jezdni z każdej strony drogi.
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Dla terenów przyległych do ww. dróg ustala się linię zabudowy dla obiektów
z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości:
- dla autostrady - 50,0m - od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- dla dróg ekspresowych - 40,0m - od zewnętrznej krawędzi jezdni.
5.1.6. Lokalizacja obiektów przy drogach
1. Dla terenów przyległych do drogi wojewódzkiej. ustala się linię zabudowy
w odległości 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni (z uwzględnieniem jej
docelowego przekroju poprzecznego), z każdej strony drogi.
2. Dla terenów przyległych do dróg powiatowych i gminnych linię zabudowy dla
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy przyjmować
zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r z późniejszymi
zmianami w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
Na terenie zabudowy wsi:
drogi powiatowe -.8,0 m,
drogi gminne -. 6,0 m.
Poza terenem zabudowy:
drogi powiatowe -.20,0 m,
drogi gminne - 15,0m.
5.1.7. Urządzenie obsługi
Nie wprowadza się ograniczenia ilości urządzeń obsługi i zakresu świadczonych
usług. Jednakże każdą lokalizację należy uzgadniać z zarządzającym drogą.
Przy drodze ekspresowej, przy autostradzie i przy linii kolejowej dopuszcza się
lokalizowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) odpowiednio w ruchu drogowym
i kolejowym, takich jak miejsca postoju dla samochodów oraz towarzyszące budynki
i obiekty związane z infrastrukturą obsługi podróżnych, a przy miejscu obsługi
podróżnych w ruchu kolejowym dopuszcza się utworzenie nowego przystanku
kolejowego na linii kolejowej relacji Berlin-Warszawa.
5.2. Zaopatrzenie w wodę
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie w Joance, dla którego
zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne na pobór wody w ilości Q = 350,0 m 3/h.
Dla zapewnienia ciągłej dostawy wody proponuje się nie likwidować istniejących
ujęć w Dopiewie i Skórzewie włączając je w jedną wielką sieć wodociągową
zaopatrującą w wodę całą gminę.
Docelowo zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę pitną odbywać się będzie
z gminnej sieci wodociągowej.
Na rysunku Studium, w kierunkach, wskazano tereny ujęć wody wraz z
infrastrukturą towarzyszącą. Na terenach tych dopuszcza się wszelkiego rodzaju
infrastrukturę związaną z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę, w tym m.in. studni
głębinowych dla poboru wody.
5.3. Odprowadzenie ścieków
Dla ochrony wód powierzchniowych jak i wgłębnych należy prawidłowo prowadzić
gospodarkę wodno - ściekową poprzez skanalizowanie gminy. Lokalizacja
oczyszczalni ścieków, jak i zrzut ścieków odbywać się będzie na terenie gminy.
Aktualnie Gmina posiada pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach
Palędzie i Dąbrowa. Ponadto Gmina posiada pozwolenie na budowę kanalizacji
sanitarnej na ul. Wiosennej, Jesiennej, Radosnej, Złotej i Wakacyjnej w Skórzewie
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oraz ul. Klonowej, Kasztanowej, Lipowej, Wierzbowej, Młyńskiej i Różanej w
Dopiewie. Na koniec 2013 r. stopień skanalizowania gminy dla aglomeracji Skórzewo
i Dopiewo wynosił ok. 68%.
Cała gmina podzielona jest na trzy zlewnie. Każdej zlewni przypisana będzie
oczyszczalnia ścieków, do której doprowadzone będą grawitacyjnie, lub poprzez
przepompownie, ścieki, ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe
z poszczególnych wsi. Na terenie gminy Dopiewo znajdują się trzy oczyszczalnie
ścieków – ich lokalizacja została oznaczona w Studium symbolem NO.
Oczyszczalnie te zlokalizowane będą w następujących wsiach:
1. Dopiewo - istniejąca oczyszczalnia, zlokalizowana na południe od wsi, przy cieku,
między Konarzewem i Dopiewem. Oczyszczone ścieki dopływać będą do rzeki
Samicy. Oczyszczalnia ta zbierać będzie ścieki z Więckowic, Zborowa, Dopiewa,
Konarzewa, Lisówek i Trzcielina. Dopuszcza się przebudowę oczyszczalni
w Dopiewie na oczyszczalnię biologiczno - chemiczną z podwyższonym
usuwaniem biogenów.
2. Skórzewo - istniejąca oczyszczalnia ścieków o wydajności 500 m 3/d. Ścieki
z oczyszczalni kierowane są do rz. Wirynki. Oczyszczalnia ta obsługiwać będzie
mieszkańców Skórzewa, częściowo mieszkańców Dąbrówki, Dąbrowy
i Zakrzewa. Dopuszcza się dalszą rozbudowę oczyszczalni ścieków do czasu
uruchomienia oczyszczalni w Dąbrówce.
3. Dąbrówka - istniejąca oczyszczalnia ścieków, wzdłuż torów PKP - grupowa
oczyszczalnia zbierająca ścieki z północnych terenów: ze wsi Zakrzewo, Dąbrowa
i Dąbrówka oraz z południowych terenów: ze wsi Gołuski, Głuchowo i Palędzie.
Oczyszczalnię zlokalizowano przy rz. Wirynce. Docelowa przepustowość
oczyszczalni wynosić będzie 4800 m3/d.
Dla miejscowości Dąbrowa, Więckowice i Palędzie została opracowana koncepcja
programowo - przestrzenna budowy kanalizacji sanitarnej, która zakłada, że:
1. Ścieki z terenu wsi Dąbrowa odprowadzane będą systemem grawitacyjno pompowym do oczyszczalni ścieków w Skórzewie. Wszystkie ścieki
odprowadzane będą rurociągiem tłocznym do istniejących rurociągów 2x160 PE
w Zakrzewie. Dla wsi Dąbrowa, układ kanalizacyjny posiada 5 projektowanych
przepompowni ścieków.
2. Ścieki z terenu miejscowości Więckowice odprowadzane mają być rurociągiem
tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Dopiewie i dalej do oczyszczalni
ścieków w Dopiewie. Dla miejscowości Więckowice przewiduje się budowę
przepompowni ścieków.
3. Ścieki ze wsi Palędzie odprowadzane mają być rurociągiem tłocznym do
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
Dla miejscowości Palędzie przewiduje się budowę układu grawitacyjno -pompowego.
Kanalizacja deszczowa
Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy przewidzieć
oczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek
osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest
największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni
dachowych.
Z tego względu należy rozważyć wykorzystanie istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a na nieskanalizowanych częściach terenu
doprojektowanie dodatkowych kanałów, zwłaszcza na obszarach o zwartej
zabudowie. W przypadku terenów, które zostaną objęte rozbudową sieci
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kanalizacyjnych, należy przewidzieć budowę sieci rozdzielczej, ze wskazanym
podczyszczaniem ścieków deszczowych przed ich zrzutem do odbiornika.
5.4. Elektroenergetyka
Zaopatrzenie nowych terenów inwestycyjnych wyznaczonych na rysunku Studium
w energię elektryczną postuluje się zapewnić z istniejącej sieci elektroenergetycznej
na terenie gminy Dopiewo poprzez jej rozbudowę na warunkach określonych przez
Enea S.A.
W ramach rozwoju sieci przesyłowej przewiduje się w kolejnych latach budowę
nowych obiektów energetycznych najwyższych napięć (NN). Planowane jest
wybudowanie po trasie istniejącej linii 220 kV relacji Plewiska - Piła Krzewina nowej
linii o napięciu 2x400 kV lub linii wielotorowej, wielonapięciowej tej samej relacji.
Program rozwoju sieci 110 kV na terenie Zakładu Głównego w Grupie
Energetycznej ENEA S.A. zakłada budowę stacji transformatorowej 110/15 kV (GPZ)
Tarnowo Podgórne II. W związku z powyższym w planach ENEA S.A. znajduje się
budowa linii energetycznej WN - 110 kV relacji Plewiska - Tarnowo Podgórne II.
W tym celu planuje się przebudowę linii 110 kV relacji Plewiska - Pniewy na linię
dwutorową, a następnie przedłużenie nowego toru linii 110 kV poprzez wybudowanie
odcinka jednotorowej linii 110 kV wprowadzonego bezpośrednio do projektowanej
stacji GPZ Tarnowo Podgórne II. Istniejący fragment trasy linii 110 kV, przewidzianej
do przebudowy, zlokalizowany jest na terenie gminy Dopiewo.
W najbliższych latach ENEA S.A. planuje przystąpić do uruchomienia zadania
związanego z uruchomieniem swojej części WN -110 kV wraz z rozdzielnią SN
w stacji transformatorowej 400/220/110 kV Plewiska. Wyżej wymienione urządzenia
służyć będą do wyprowadzenia mocy głównie dla potrzeb gminy Dopiewo.
Właściciel dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. powinien mieć na
względzie bieżącą modernizację istniejących sieci i urządzeń energetycznych.
Powyższe czynności powinny mieć na celu poprawę ciągłości zasilania, obniżenie
awaryjności sieci i urządzeń oraz poprawę parametrów dostarczanej energii
elektrycznej. Zlokalizowane na terenie gminy stacje transformatorowe wskazują na
istniejące rezerwy mocy, sprzyjające nowym przyłączeniom odbiorców do sieci
energetycznej niskich napięć (nn).
Ze względu na stopień wyeksploatowania ważnej dla gminy Dopiewo linii
magistralnej relacji Buk - Niepruszewo, należy zadbać o przeprowadzenie
w najbliższej przyszłości prac modernizacyjnych, w celu wyeliminowania
ewentualnych awarii wskutek zestarzenia się elementów sieci i urządzeń.
Wzrastające potrzeby energetyczne wymuszają uruchomienie kolejnego GPZ-u
na terenie gminy i rozbudowę sieci SN. Rozbudowa istniejącej stacji
transformatorowo - rozdzielczej 400/220/110 kV w miejscowości Plewiska o część
110/15 kV przewidziana do rozdziału energii elektrycznej, znacznie poprawi warunki
do rozwoju tego obszaru ze względu na potencjalnie duże możliwości dystrybucyjne
tego punktu zasilania.
W ramach dalszych działań ENEA S.A. rozróżnia się działania:
a) działania na lata 2009 - 2019:
 modernizacja i wymiana stacji transformatorowych SN/nn,
 wymiana linii nn napowietrznych na kablowe szczególnie w obszarach
zabudowy,
 wymiana odcinków linii napowietrznej SN-15 kV na przewody izolowane odcinki przebiegające przez tereny zalesione,
b) działania na lata po 2019:
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 zamiana linii napowietrznych na kablowe - ze względu na poprawę
niezawodności funkcjonowania sieci i urządzeń energetycznych a także
względów estetycznych, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych.
Zaopatrzenie nowych terenów inwestycyjnych, wyznaczonych na rysunku
Studium, w energię elektryczną postuluje się zapewnić z istniejącej na terenie gminy
Dopiewo, sieci elektroenergetycznej poprzez jej rozbudowę na warunkach
określonych przez ENEA S.A.
W celu zabudowy terenów znajdujących się pod lub w bezpośrednim sąsiedztwie
elektroenergetycznych linii napowietrznych należy uwzględniać wymogi normy
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.
Na całym terenie gminy dopuszcza się zmianę linii napowietrznych na kablowe
celem poprawy funkcjonowania sieci i urządzeń energetycznych.
5.5. Gaz
Przewiduje się w najbliższym czasie gazyfikację całej gminy poprzez budowę
sieci rozdzielczej i realizację sieci we wsiach, które jej jeszcze nie posiadają: Lisówki,
Trzcielin i Zborowo.
Rozbudowę sieci gazowej należy realizować zgodnie z warunkami określonymi
przez dysponenta sieci - Wielkopolski Zakład Gazownictwa.
Dla obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jak i działalność
gospodarczą, istnieje możliwość zasilenia w gaz ziemny systemowy. Istniejące na
terenie gminy źródła zasilania gazu (stacje gazowe w/c w m. Dąbrowa i Konarzewo)
posiadają rezerwy mocy w swej przepustowości na zaspokojenie potencjalnych
potrzeb w gminie.
Intensywny rozwój w ostatnich latach sieci gazowej i coroczny wzrost liczby
odbiorców gazu sieciowego, docierającego obecnie do ponad połowy mieszkań,
spowoduje wzrost liczby odbiorców gazu wykorzystujących go do celów bytowo gospodarczych i grzewczych. Należy pamiętać, że wzrost ilości odbiorców gazu
sieciowego do celów grzewczych, będzie uzależniony od stabilizacji cen gazu
w najbliższych latach. Obecność na rynku dwóch operatorów systemu
dystrybucyjnego gazu może mieć z czasem korzystny wpływ na konkurencyjność cen
dla odbiorców.
Rozbudowę sieci gazowej należy realizować zgodnie z warunkami określonymi
przez dysponenta sieci.
Energetyka cieplna
Modernizacji wymaga kotłownia oraz system rozdziału ciepła w budynkach
wielorodzinnych w Dopiewcu, należących do Agencji Nieruchomości Rolnej.
Zainstalowane są tam kotły węglowe o niskiej sprawności oraz stara sieć cieplna.
Ze względu na wysokie koszty budowy systemów ciepłowniczych oraz
dominujące budownictwo niskie, nie przewiduje się, by powstał system ciepłowniczy
na terenie gminy. Nie można jednak wykluczyć powstawania nowych lokalnych
kotłowni gazowych, obsługujących pojedyncze zespoły budynków. Będą to jednak
systemy zbiorowego centralnego ogrzewania a nie sieć ciepłownicza.
Dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zakazem
stosowania w nowych budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe,
z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.
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5.6. Gospodarka odpadami
Docelowe rozwiązania systemu gospodarki odpadami.
Czynne urządzone składowisko odpadów znajduje się w Dopiewie na części
terenu oznaczonego w Studium symbolem P/U/US/NO/NU. Łączna powierzchnia
terenu przeznaczonego pod budowę dwóch kwater składowiska wynosi 3,42 ha.
Eksploatację pierwszej kwatery zakończono w listopadzie 2007 roku, jednocześnie
uruchamiając kwaterę numer dwa o powierzchni 1,31 ha. Do czasu trwania koncesji
na składowanie odpadów dowala się na zachowanie istniejącego składowiska
odpadów, docelowo składowisko do zamknięcia i rekultywacji.
Na terenie gminy obowiązuje Regulamin utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr
XLVIII/334/13 z dnia 26 czerwca 2013r. Regulamin ten określa miedzy innymi:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
- częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz
terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu chronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
- wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
Gmina Dopiewo przynależy do Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. Zadaniem
Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na
terenach gmin będących członkami CZO-SELEKT. Szczegółowe wymagania
utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do postępowania z odpadami na
terenie gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, zatwierdzony
uchwałą Nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 22 lutego 2013r.
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
Występowanie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na terenach
objętych Studium przeanalizowano zgodnie z kolejnością określenia celów
publicznych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204).
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Rodzaj inwestycji celu
publicznego
główne
zbiorcze

i

Budowa i utrzymanie
dróg
kołowych, lokalne
rowerowych
dla
obsługi gminny

Wydzielenie
kolejowe

dojazdowe,
piesze
i
pieszo
jezdne, drogi
rowerowe
gruntów pod linie

Budowa
i
utrzymanie
ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania płynów,
pary, gazów i energii elektrycznej, a
także innych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń

Budowa i utrzymanie publicznych
urządzeń
służących
do
zaopatrywania ludności w wodę,
gromadzenie,
przesyłania,
oczyszczania
i
odprowadzania
ścieków
oraz
odzysku
i
unieszkodliwiania odpadów, w tym
ich składowania

Obszary opracowania,
których dotyczy
Drogi gminne o Nr 1 - 10
wymienione w pkt. 5.1.1,
zgodnie z rysunkiem
Studium
Drogi obsługujące
autostradę, drogę
ekspresową i drogę
wojewódzką oraz inne
drogi zgodnie z
rysunkiem Studium

Uwagi

dotyczy dróg klasy
zbiorczej, należących
do kategorii dróg
gminnych

Zgodnie z rysunkiem
Studium

modernizacja i wymiana
stacji transformatorowych
SN/nn, wymiana linii nn
napowietrznych na
kablowe szczególnie w
obszarach zabudowy,
wymiana docinków linii
napowietrznej SN-15 kV
na przewody izolowane
na odcinkach
przebiegających przez
tereny zalesione,
rozbudowa sieci gazowej
zgodnie z rysunkiem
Studium
m.in.: budowa
oczyszczalni ścieków
przy torach PKP w
Skórzewie, gospodarka
odpadami - zgodnie z
zapisami w pkt 5.6,
rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i
deszczowej

-

dokładny przebieg
i długości zostaną
określone na etapie
opracowania m.p.z.p.
oraz projektów
technicznych

dokładny przebieg
i długości zostaną
określone na etapie
opracowania m.p.z.p.
oraz projektów
technicznych
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Budowa oraz utrzymanie obiektów i
urządzeń
służących
odnowie
środowiska (m.in. dotyczące regulacji
przepływów)

Opieka
nad
nieruchomościami
stanowiącymi zabytki w rozumieniu
przepisów o ochronie zabytków
Ochrona pomników zagłady
Budowa i utrzymanie pomieszczeń
dla urzędów i organów władzy,
administracji publicznej i państwowej
Budowa i utrzymanie obiektów oraz
urządzeń niezbędnych na potrzeby
obronności państwa i ochrony
granicy państwowej, a także do
zapewnienia
bezpieczeństwa
publicznego, w tym budowa i
utrzymanie
aresztów
śledczych,
zakładów karnych oraz zakładów dla
nieletnich
Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz
wydobywanie i składowanie kopalin
stanowiących
własność
Skarbu
Państwa oraz węgla brunatnego
wydobywanego metodą odkrywkową
Zakładanie i utrzymanie cmentarzy

zgodnie z wymienioną
dokumentacją

Budowa urządzeń
piętrzących na
terenach leśnych (tj.
przepusty, zastawki,
jazy, przepławki, etc.)
zgodnie
z „Programem budowy
urządzeń małej
retencji wód
powierzchniowych do
2015 r. z
uwzględnieniem
potrzeb obszarowych
małej retencji,
warunków
efektywności
ekonomicznej” oraz
z „Programem
udrażniania rzek - wód
płynących”
Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Poznaniu.

zgodnie z zapisami pkt
4., dotyczy całej gminy

-

zgodnie z rysunkiem
Studium

W ramach terenów
M1, M2, M3, M1U, U,
UZ

-

-

-

-

Dopiewo - istniejący i
planowany, Konarzewo,
Skórzewo, Zakrzewo istniejący i planowany

W Dopiewie i
Zakrzewie nowe
obszary zapisane
w planach
miejscowych
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Ustanawianie i ochrona miejsc
pamięci narodowej
Ochrona zagrożonych wyginięciem
gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk
przyrody
Inne cele publiczne określone w
odrębnych ustawach

Zakrzewo

-

poszerzenie granic
Obszaru Chronionego
Krajobrazu

-

-

-
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7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
 budowa stacji transformatorowej 110/15 kV (GPZ) Tarnowo Podgórne II,
 budowa linii energetycznej WN-110 kV relacji Plewiska - Tarnowo Podgórne II,
 budowa części transformatorowo - rozdzielczej 110/15 kV w stacji rozdzielczej
400/220/110 kV Plewiska,
 budowa drogi wojewódzkiej klasy G,
 budowa drogi ekspresowej S5,
 budowa dróg powiatowych klasy G i Z,
 budowa regionalnej drogi rowerowej.
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych a także
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej
Gmina zamierza lokalizować na swoim terenie obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 w miejscowości Dąbrowa, na terenie oznaczonym na
rysunku Studium symbolem UC.
9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
Na terenie gminy Dopiewo w chwili sporządzania Studium (2014 r.) obowiązują
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia około 28 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Zakres prac projektowych obejmuje praktycznie
wszystkie zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną gminy. Wymienione
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczą między innymi:
- terenów zabudowy mieszkaniowej,
- terenów zabudowy usługowej,
- terenów użytkowanych rolniczo,
- terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej,
- terenów komunikacji i infrastruktury technicznej.
10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
W obszarach, gdzie wiodący komponent stanowią ekosystemy rolnicze,
wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej:
 stosowanie zwykłej dobrej praktyki rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
zawierających zbiór przyjaznych środowisku praktyk rolniczych i zapewniających
zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolnej,
 zwiększanie powierzchni zadrzewień i zakrzewień na terenach użytkowanych
rolniczo, ochrona oczek wodnych i mokradeł z towarzyszącą im zielenią,
 zabezpieczanie cieków odwadniających pola przed napływem biogenów, głównie
w formie pasów bio - geo - chemicznych wzdłuż brzegów cieku,
 racjonalne wykorzystywanie potencjału przyrodniczego i klasy bonitacyjnej gleb,
 ochronę zwartych powierzchni gruntów rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej
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przed zmianą na cele nierolnicze,
 stosowanie programów działań wyznaczonych dla wód wrażliwych i obszarów
szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego. Zabezpieczenie
przed dalszą ich degradacją, przywracanie im wymaganych standardów jakości,
 rozwijanie wsi z poszanowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tworzenie
zwartych układów zabudowy związanych z produkcją rolną,
 stosowanie najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, doprowadzających do
zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczania ładunków
zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do gleby.
W obszarach, gdzie wiodący komponent stanowią ekosystemy leśne, wprowadza
się następujące zasady ochrony i kształtowania leśnej jednostki produkcyjnej:
 prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej,
 utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez
zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy
ekologicznych,
 kompleksowe zalesienie słabych użytków rolnych i gruntów zagrożonych erozją
dla uzyskania ciągłości przestrzennej obszarów leśnych,
 rekreacyjne użytkowanie lasów, które powinno być dostosowane do naturalnej
chłonności siedlisk, zwłaszcza ich odporności na antropopresję, uwzględniające
również pełnione funkcje ochronne lasów,
 sposoby zagospodarowania lasów i kształtowania produkcji leśnej winny
uwzględniać specyfikę warunków przyrodniczych, gospodarczych i społecznych,
w których będą realizowane oraz pozostawać w zgodzie z ekologicznymi oraz
społecznymi funkcjami lasów,
 przywracanie lasów na wylesionych obszarach wododziałowych, celem
zwiększenia retencji wodnej,
 wzrost retencji wodnej w lasach (m.in. poprzez realizację „Programu małej retencji
wodnej na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych”
w Poznaniu (ochrona bagien, torfowisk i mokradeł śródleśnych),
 zwiększanie stopnia zalesienia gruntów marginalnych, nieprzydatnych dla
rolnictwa,
 ochrona lasów i powiększanie zasobów leśnych poprzez m.in. opracowanie
i wdrożenie wojewódzkiego planu zwiększania lesistości, wprowadzanie
zadrzewień i zakrzewień wspomagających rolę zalesień i lasów, prawidłowe
kształtowanie granicy polno - leśnej, etc.
11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwanie się mas
ziemnych
W gminie Dopiewo, z powodu braku opracowania „Studium bezpośredniego
zagrożenia powodzią”, nie zostały wyznaczone obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią, nie ma też wyznaczonych obszarów zalewowych.
Krótkotrwałe wezbrania w dolinach rzecznych mogą natomiast powodować
lokalne podtopienia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przed tym zagrożeniem,
proponuje się zachowanie powierzchni retencyjnej na terenach nadrzecznych.
Wskazuje się również zachowanie naturalnych i renaturyzację przekształconych
odcinków cieków a także stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych
i melioracyjnych.
Z uwagi na brak przepisów wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska,
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które określą m.in. sposób ustalenia terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
jak również metody, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji tych terenów,
nie jest prowadzona (przez Starostwa) obserwacja i rejestracja tych zjawisk. Jedynie
na podstawie bardzo ogólnego rozpoznania terenu można stwierdzić, że na obszarze
gminy Dopiewo nie ma terenów, na których występują masowe ruchy ziemi.
Potencjalnymi terenami, na których mogą występować osuwiska są tereny
eksploatacji kruszywa oraz tereny poeksploatacyjne niezrekultywowane, głównie
w rejonie Dąbrowy i Zakrzewa. Głębokie odkrywki oraz strome nieumocnione skarpy
sprzyjają powstawaniu zjawiska osuwisk.
Natomiast z „Mapy sozologicznej” obejmującej gminę Dopiewo (ark. Stęszew,
Buk, Mosina - opracowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, GEOMAT - sp
z.o.o w Poznaniu w 2003 r.) wynika, że na terenie gminy w części południowo zachodniej, na zboczach stromych dolin występują niewielkie powierzchnie
z gruntami podatnymi na denudację antropogeniczną i uprawową.
12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny
Projekt zagospodarowania złoża (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
projekty zagospodarowania złóż - Dz. U. z 2012 r., poz. 511) sporządzony dla
istniejącego lub projektowanego obszaru górniczego, powinien uwzględniać
optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża, w szczególności przez
kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących,
z uwzględnieniem geologicznych warunków jego występowania, technicznych
możliwości
oraz
ekonomicznych
uwarunkowań
wydobywania
kopaliny
przewidywanego sposobu likwidacji zakładów górniczych, ochrony zasobów
pozostawionych w złożu po zakończeniu eksploatacji oraz rekultywacji gruntów po
działalności górniczej oraz działania niezbędne w zakresie ochrony środowiska, w
tym technologię eksploatacji zapewniającą ograniczenie ujemnych wpływów na
środowisko.
Część opisowa projektu zagospodarowania złoża, stosownie do zamierzonego
sposobu eksploatacji i rodzaju kopaliny, powinna m. in. zawierać określenie granic
projektowanego obszaru i terenu górniczego, uzasadnienie granic zamierzonej
eksploatacji, projektowane granice filarów ochronnych wraz z określeniem warunków
ich ewentualnej eksploatacji, przedstawienie sposobu i miejsca składowania
nadkładu.
Również część graficzna projektu zagospodarowania złoża, stosownie do
zamierzonego sposobu eksploatacji i rodzaju kopaliny powinna zawierać (między
innymi) mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie obszaru przewidzianego do zagospodarowania,
a w przypadku wcześniejszego prowadzenia robót górniczych, mapy wyrobisk
górniczych z zaznaczeniem granic złoża, granic projektowanego obszaru i terenu
górniczego, granic nieruchomości gruntowych, do których przysługuje wnioskodawcy
tytuł prawny, obiektów chronionych i granic proponowanych filarów ochronnych,
proponowanego miejsca lub miejsc udostępnienia złoża, a dla złóż eksploatowanych
wyrobisk
udostępniających
i
eksploatacyjnych
oraz
obszarów
złoża
wyeksploatowanego, proponowanego miejsca lub miejsc składowania nadkładu.
Dla terenów eksploatacji złóż kruszywa o powierzchni poniżej 2 ha, dla których
nie wykonuje się projektu zagospodarowania złoża, przedstawione wyżej uwagi
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(w tym wyznaczenie filarów ochronnych) powinny być zawarte w wydanej koncesji.
Najmniejszą szerokość pasa ochronnego wyznaczonego wzdłuż obrzeża
wyrobiska odkrywkowego, zabezpieczającego obiekty stałe lub tereny położone
w pobliżu wyrobisk odkrywkowych przed zagrożeniami związanymi z działalnością
eksploatacyjną lub poeksploatacyjną oraz zabezpieczającego wyrobisko przed
zagrożeniami związanymi z użytkowaniem i remontami obiektów stałych, określa
Polska Norma PN - G - 02100.
13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych
W granicach administracyjnych gminy Dopiewo nie występują obszary pomników
zagłady. Jedynie na terenie wsi Zakrzewo, w tzw. lasach zakrzewskich w miejscach
masowych grobów, istnieją pięć pomników upamiętniających ofiary II wojny
światowej.
14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji
Zaznaczono na rysunku Studium następujące obszary wymagające rehabilitacji:
 Konarzewo - teren zabytkowego parku wraz z pałacem i kompleksem
zabytkowych zabudowań,
 Podłoziny (Żarnowiec) - zabudowania dawnego folwarku z przeznaczeniem na
funkcję turystyczną lub rekreacyjną,
 Skórzewo - teren i zabudowania położone na narożniku ulicy Malwowej
(w Poznaniu) i ulicy Poznańskiej,
 Więckowice - teren zabytkowego parku wraz z pałacem oraz budynek starej
szkoły.
15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
W obrębie granic administracyjnych gminy Dopiewo występują tereny zamknięte
tj. tereny PKP obejmujące linię kolejową o znaczeniu państwowej w sieci kolejowej
E-20 oraz przyległe tereny będące własnością PKP. Od ww. terenów nie
wyznaczono strefy ochronnej.

16. Inne obszary problemowe
Na obszarze gminy Dopiewo nie występują inne obszary problemowe.

17. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo.
Rada Gminy Dopiewo Uchwałą Nr XLI/570/18 z dnia 23 kwietnia 2018r.
przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków i
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy
położonych w miejscowości Dopiewo, Skórzewo i Dąbrowa. Jako przedmiot
przeprowadzenia zamiany Studium wskazano cztery obszary gminy Dopiewo
położone w sołectwach, Dopiewo, Skórzewo i Dąbrowa. W sołectwie Dopiewo
wskazano obszar w rejonie ul. Łąkowej i Wyzwolenia oraz linii kolejowej, w sołectwie
Dąbrowa wskazano obszar w rejonie ul. Piaskowej, w sołectwie Skórzewo wskazano
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obszar w rejonie ul. Kozierowskiego, przy granicy z sołectwem Dąbrowa oraz obszar
w rejonie ul. Leśnej i Spółdzielczej. Łączna powierzchnia obszarów przeznaczonych
do zmiany ustaleń studium wynosi ok. 13,5ha. W ramach przeprowadzenia zmiany
Studium na przedmiotowych terenach wprowadza się ustalenia co do przeznaczenia
zagospodarowania terenów, które są już określone w dokumencie obowiązującego
Studium. W konsekwencji przeprowadzenia zmiany Studium nie wprowadza się
zupełnie nowych terenów o szczegółowych zasadach zagospodarowania, które nie
zostały zdefiniowane w obowiązującym dokumencie i dla których nie określono
szczegółowych kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i
użytkowania terenu.
 Zmiana studium w obszarze sołectwa Dopiewo.
Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenów pierwotnie
określonych jako tereny usług publicznych – urząd gminy, szkoły, przedszkola,
gminne centrum usługowej, oznaczone symbolem Up na tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowe (o minimalnej powierzchni działki 700m2), oznaczone
symbolem M1, dla których określono szczegółowe kierunki i wskaźniki dotyczące
zagospodarowania i użytkowania terenu. Jednocześnie zachowuje się pozostałe
przeznaczenie terenów w zakresie zieleni parkowej i usług społeczno-kulturalnych
oraz terenu ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poniższa rycina
przedstawia szczegółowy zakres zmiany przeznaczenia terenów.
Ryc. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo w sołectwie Dopiewo

Obowiązujące SUiKZP
Up - tereny usług publicznych – urząd gminy,
szkoły, przedszkola, gminne centrum usługowe;
ZP/Usk - tereny zieleni parkowej i tereny usług
społeczno-kulturalnych;
ZP - tereny zieleni parkowej;
W - tereny ujęć wody wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.

Zmiana SUiKZP
granica zmiany SUiKZP
M1 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(o minimalnej powierzchni działki 700m2)
ZP/Usk - tereny zieleni parkowej i tereny usług
społeczno-kulturalnych;
ZP - tereny zieleni parkowej;
W - tereny ujęć wody wraz z infrastrukturą.

 Zmiana studium w obszarze sołectwa Dąbrowa.
Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenów pierwotnie
określonych jako tereny usług sakralnych – kościoły, oznaczonych symbolem UKs na
tereny zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą (o minimalnej
powierzchni działki 700m2), oznaczone symbolem M1U, dla których określono
szczegółowe kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenu.
Poniższa rycina przedstawia szczegółowy zakres zmiany przeznaczenia terenów.
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Ryc. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo w sołectwie Dąbrowa

Obowiązujące SUiKZP
UKs - tereny usług sakralnych – kościoły,

Zmiana SUiKZP
granica zmiany SUiKZP
M1U - tereny zabudowy mieszkaniowej z
działalnością
gospodarczą
(o
minimalnej
powierzchni działki 700m 2)

 Zmiana studium w obszarze sołectwa Skórzewo, w rejonie ul. Ks.
Kozierowskiego.
Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenów pierwotnie
określonych jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej na tereny usług sakralnych
– kościoły, oznaczone symbolem UKs, dla których określono szczegółowe kierunki i
wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenu. Jednocześnie
zachowuje się pozostałe przeznaczenie terenów w zakresie terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (o minimalnej powierzchni działki 700m 2), oznaczonych
symbolem M1. Poniższa rycina przedstawia szczegółowy zakres zmiany
przeznaczenia terenów.
Ryc. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo w sołectwie Skórzewo – rejon ul. Ks. Kozierowskiego

Obowiązujące SUiKZP
- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
M1 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(o minimalnej powierzchni działki 700m 2)

Zmiana SUiKZP
granica zmiany SUiKZP
UKs - tereny usług sakralnych – kościoły
M1 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(o minimalnej powierzchni działki 700m 2)
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 Zmiana studium w obszarze sołectwa Skórzewo, w rejonie ul. Ks. Leśnej i
Spółdzielczej.
Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenów pierwotnie
określonych jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej na tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolem P, dla których
określono szczegółowe kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i
użytkowania terenu. Jednocześnie zachowuje się pozostałe przeznaczenie terenów
w zakresie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Poniższa rycina przedstawia
szczegółowy zakres zmiany przeznaczenia terenów.
Ryc. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo w sołectwie Skórzewo – rejon ul. Leśnej i Spółdzielczej

Obowiązujące SUiKZP
- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

Zmiana SUiKZP
granica zmiany SUiKZP
P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów,
- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
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18. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo.
Rada Gminy Dopiewo Uchwałą Nr VIII/90/19 z dnia 29 kwietnia 2019r. przystąpiła do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo. Jako przedmiot
przeprowadzenia zamiany Studium wskazano obszar gminy Dopiewo w sołectwie Konarzewo w rejonie
ul. Kościelnej o powierzchni ok. 1ha.
Przedmiotem zmiany Studium jest m.in. wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod
miejsce obsługi podróżnych. Zgodnie z przyjętą zmianą, przeznacza się tereny z rolniczej przestrzeni
produkcyjnej na tereny przeznaczone pod miejsce obsługi podróżnych.
Ryc. Synteza zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo w sołectwie Konarzewo

Obowiązujące SUiKZP
- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

Zmiana SUiKZP
granica zmiany SUiKZP
MOP – miejsce obsługi podróżnych
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