
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 155, poz. 1043, 
i Nr 130, poz. 871) oraz art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, . Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
oraz Nr 106, poz. 675) Rada Miasta i Gminy Szamo-
tuEy uchwala, co następuje:

§1. 1. Zgodnie z UchwaEą nr VII/41/07 Rady Mia-
sta i Gminy SzamotuEy z dnia 26 lutego 2007 roku 
oraz jej zmianą zawartą w Uchwale nr XLVI/522/10 
Rady Miasta i Gminy SzamotuEy z dnia 26 kwiet-
nia 2010r. zgodnie z ustaleniami studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy SzamotuEy nr UchwaEy XIV/117/99 
Rady Miasta i Gminy SzamotuEy z dnia 29 listopada 
1999r. uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w miejscowo[ci Kępa ｠ Etap I dla dz. nr 
20/9; 20/10; 20/11; 20/12; 20/13; 20/14; 20/15; 
20/16; 20/17; 20/18; 20/19; 29/11; 29/12; 29/13; 
29/14; 29/15; 29/16; 29/17; 29/18; 29/19; 29/20; 
29/21; 29/22; 29/23; 29/24; 29/25; 29/27; 29/28; 
29/34; 29/36; 29/37; 29/38; 29/39; 29/40; 54; 55 
oraz czę[ć dziaEek nr 20/7; 29/30 i 29/33 przedsta-
wiony w postaci następujących materiaEów: 

a) ustaleG, o których mowa w art. 15 ustawy, 
zawartych w §3 niniejszej uchwaEy; 

b) rysunku planu sporządzonego na planszy w ska-
li 1:1000 stanowiącego zaEącznik nr 1 do uchwaEy, 

c) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiącego zaEącznik nr 2 do 
uchwaEy, 

d) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiącego zaEącznik 
nr 3 do uchwaEy. 

§2. Granice obszaru miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego objętego niniejszą 
uchwaEą przebiegają wzdEur linii rozgraniczających 
pas drogi powiatowej SzamotuEy ｠ Gąsawy po póE-
nocnych granicach dziaEek nr 29/19, 29/34 (las); 
po jej wschodniej granicy, po zachodniej i poEudnio-
wej granicy dziaEki nr 29/31; poprzez dziaEki 29/30 
i 29/33; po póEnocnej granicy dziaEek 29/27; 29/28 
i 20/9 i dalej na gEęboko[ć 12,0m w dziaEkę nr 
20/7; po dziaEce nr 20/7 w kierunku poEudniowym 
równolegle do wschodnich granic dziaEek nr 20/9; 
20/10; 20/11; poprzez dziaEkę nr 20/7 w kierun-
ku jej wschodniej granicy, po wschodniej granicy 
dziaEki 20/7 w kierunku poEudniowym i dalej; po 
wschodniej, poEudniowych i zachodnich granicach 
dziaEki 20/16 ar do dziaEki 29/40, po poEudniowej 
oraz zachodniej granicy tej dziaEki, po zachodniej 
granicy dziaEki 29/17; poEudniowej i zachodniej gra-
nicy dziaEki nr 55; po zachodniej i póEnocnej granicy 
dziaEki nr 54; po zachodniej granicy dziaEki nr 29/22 
na odcinku pomiędzy dziaEkami nr 54 i nr 29/19; 
po zachodniej granicy dziaEki nr 29/19 ar do pasa 
drogowego drogi powiatowej SzamotuEy - Gąsawy. 

§3. W oparciu o art. 15 ustawy dla obszaru obję-
tego planem obowiązują następujące ustalenia: 

1.1.Teren okre[lony w §2, przeznacza się pod: 
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i ozna-

cza symbolami 2 MN; 4MN; 5MN; 6MN; 7MN; 
10MN; 11MN; 12MN; 13MN; 14MN; 16MN; 17MN; 
18MN; 20MN; 21MN; 23MN; 24MN; 27MN; 28MN; 
30MN; 

b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ozna-
czoną symbolem 15MW, 

c) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych oznaczony symbolem 1RM; 3RM, 

d) zabudowę usEugową i oznacza symbolami: 9U; 
29U; 31U, 

e) drogę publiczną oznaczoną symbolem 1 KD (po-
szerzenie istniejącej drogi publicznej Eączącej wsie 
Kępa ｠ Gąsawy), 

f) drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1 KDW 
do 26 KDW oraz dojazdy oznaczone symbolem 1KX 
do 5 KX, 

g) infrastrukturę techniczną ｠ elektroenergetykę i 
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oznacza się symbolami 8E; 22 E, 
h) tereny zieleni urządzonej i oznacza symbolami 

19 ZU; 25 ZU; 26 ZU, 
i) tereny lasów i oznacza symbolem 32 ZL. 
4. W obszarach oznaczonych symbolami 19 ZU, 

25 ZU i 26 ZU (zieleG - urządzona) dopuszcza się: 
1.2.Ustala się linie rozgraniczające dla terenów 

wymienionych w punkcie 1.1. (a - i) jak na rysunku 
planu. 

1.3.Ustala się granice wewnętrznych podziaEów 
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jako postulowane zgodnie z rysunkiem planu. 

1.4.Ustala się dla terenów MN funkcję zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym poza funk-
cją podstawową - budynek mieszkalny, morliwa do 
realizacji jest równier funkcja towarzysząca - garar 
lub budynek gospodarczo - gararowy. 

1.5.Ustala się dla terenów 1RM i 3RM: 
a) zabudowę związaną wyEącznie z produkcją rol-

ną, 
b) zakaz produkcji hodowlanej, 
c) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
d) powierzchnię zabudowy ｠ max. 40% po-

wierzchni dziaEki, 
e) powierzchnię biologicznie czynną ｠ min. 50% 

powierzchni dziaEki, 
f) zabudowę parterową z urytkowym poddaszem, 
g) wysoko[ć zabudowy ｠ mieszkalnej ｠ do 9,5m 
- gospodarczej ｠ do 12 m, 
h) dachy dwu lub wielospadowe, kryte dachówką 

lub materiaEami dachówkopodobnymi - kąt nachyle-
nia gEównych poEaci dachowych ｠ 22-45°, 

i) obowiązek urządzenia dwóch miejsc postojo-
wych w obrębie dziaEki. 

1.6.Ustala się dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej linie zabudowy w odlegEo[ci od 
5,0 m; 7,0 m; 8,0 m; 10,0 m od granic z terenami 
dróg, jak na rysunku planu. 

1.7.Dla terenów przeznaczonych pod usEugi 9U, 
29 U, 31 U oraz dla terenu przeznaczonego pod za-
budowę mieszkaniową wielorodzinną 15 MW usta-
la się nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegEo-
[ciach jak na rysunku planu. 

1.7.1.Na terenie 9U: 
1) dopuszcza się: lokalizację obiektów gastrono-

miczno - hotelowych, obiektów kultury i o[wiaty, 
obiektów handlowych, 

2) ustala się: wydzielanie dziaEek budowlanych o 
powierzchni nie mniejszej nir 2500m2 i froncie dziaE-
ki nie mniejszej nir 50 m, 

3) nakazuje się: 
a) lokalizowanie obiektów kultury i o[wiaty od 

strony drogi 24 KDW z obsEugą komunikacyjną z 
tej drogi, 

b) przeznaczenie na cele powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego nie mniej nir 20% powierzchni, 

c) zapewnienie na terenie dziaEki budowlanej 1 
miejsca postojowego dla samochodów osobowych 
na karde 50 m2 powierzchni urytkowej obiektu, 

d) dostosowanie w budynkach dachów stromych 

o nachyleniu gEównych poEaci dachowych pod ką-
tem 15° - 45°, 

4) zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów innych nir wymienione w 

punkcie 1.a), 
b) sytuowania budynków wyrszych nier dwie 

kondygnacje nadziemne i wyrszych nir 12 m, 
c) przeznaczenia na cele lokalizowania budynków 

powierzchni większych nir 40% pow. dziaEki. 
1.7.2. Na terenie 29U 
1. dopuszcza się: 
a) wykorzystanie istniejących obiektów na cele 

usEug handlowych, 
b) wydzielenie dziaEek budowlanych o powierzch-

niach nie mniejszych nir 2500m2 i froncie dziaEki 
minimum 25 m, 

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych w gra-
nicach kątów 5 ｠ 30°, 

2. nakazuje się: 
a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnego nie mniej nir 20% dziaEki, 
b) zapewnienie na terenie dziaEki budowlanej min. 

1,0 miejsca parkingowego na 100 m2 powierzchni 
urytkowej obiektu, 

3. zakazuje się: 
a) lokalizowania obiektów zaliczanych do mo-

gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko wy-
szczególnionych w przepisach odrębnych, stacji 
paliw, warsztatów, naprawczych samochodów i in-
nych pojazdów, usEug związanych z produkcją rolną. 
Zakaz nie dotyczy lokalizowania inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu Eączno[ci publicznej, jereli taka 
inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, 

b) sytuowania budynków wyrszych nir 2 kondy-
gnacje nadziemne i wyrszych nir 12 m, 

c) przeznaczenia na powierzchnie zabudowane 
więcej nir 50% powierzchni dziaEki, 

d) lokalizowania obiektów kubaturowych w czę-
[ci zachodniej terenu 29 U oznaczonym na rysunku 
planu szrafurą linii przerywanych przewidzianego w 
ｧstudiumｦ jako rezerwa terenu pod komunikację. 

1.7.3. Na terenie 31U 
1. dopuszcza się: 
a) lokalizację z wykorzystaniem istniejących obiek-

tów usEug rekreacji sportowej, rehabilitacyjnej oraz 
o[wiaty, 

2. ustala się: wydzielanie dziaEek budowlanych o 
pow. min. 2500 m2, 

3. nakazuje się: 
a) przeznaczenia na cele powierzchni terenu bio-

logicznie czynnego nie mniej nir 50% pow. dziaEki 
budowlanej, 

b) zapewnienie na terenie dziaEki budowlanej 1 
miejsca postojowego na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej obiektu, 

c) stosowanie w budynkach dachów stromych o 
nachyleniu gEównych poEaci dachowych pod kątem 
15°- 45°, 

4. zakazuje się: 
a) sytuowaia budynków wyrszych nir 3 kondy-
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gnacje i wyrszych nir 12,0 m, 
b) przeznaczenia na cele lokalizowania budynków 

powierzchni większej nir 40% dziaEki, 
c) lokalizowania zabudowy w strefie ochronnej 

lasu, 
1.7.4. Na terenie 15 MW ustala się kontynuację 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustala się 
budowę budynków do 4-ch kondygnacji nadziem-
nych (w tym poddasze urytkowe) o wysoko[ci 
do 15,0m, nad poziom terenu. Zagospodarowanie 
dziaEki budynkami mieszkalnymi oraz urządzeniami 
z nimi związanymi (miejsca postojowe - 1,2 mp na 
mieszkanie, miejsca gromadzenia odpadów staEych, 
zieleG, urządzenia rekreacyjne) nalery wykonać 
zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowla-
nymi. Ustala się: 

a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
b) powierzchnię zabudowy ｠ max. 20% terenu, 
c) powierzchnię biologicznie czynną ｠ min. 30% 

terenu, 
d) dachy strome wielospadowe ｠ kąt nachylenia 

gEównych poEaci dachowych 22°- 60°, 
e) pokrycia dachowe ｠ dachówką lub materiaEem 

dachówko podobnym, 
1.8.Ustala się w obszarach 6 MN, 21 MN, 23 MN 

oraz 14 MN morliwo[ć realizacji zabudowy jednoro-
dzinnej rezydencjonalnej. 

1.9.Ustala się dla wszystkich terenów MN reali-
zację obiektów okre[lonych w pkt. 1.4., przy czym 
wielko[ć powierzchni zabudowanej w stosunku do 
powierzchni dziaEki nie more być większa nir 30%. 

1.10.UdziaE powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni dziaEki jednorodzinnej nie powinien być 
nirszy jak 60%. 

1.11.Dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych ustala się następujące parametry ksztaEtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - wolnostojąca pow. zabudowy 
do 200 m2, 

b) wolnostojąca rezydencjonalna pow. zabudowy 
do 500m2, 

c) wysoko[ć - parterowe z dopuszczonym podda-
szem urytkowym, 

d) wysoko[ć elewacji - do 4,5 m, 
e) wysoko[ć kalenicy - do 10,0 m, 
f) dachy strome wielopoEaciowe o nachyleniu po-

Eaci gEównych 15° - 45°, krycie dachówką lub ma-
teriaEami dachówkopodobnymi, 

1.12.Ustala się realizację garary i pomieszczeG 
gospodarczych jako wbudowane, przybudowane 
(zblokowane) do budynku mieszkalnego; lub jako 
wolnostojące. 

1.13.Dla budynków gararowych lub gospodar-
czo-gararowych, realizowanych jako wolnostojące, 
ustala się następujące parametry ksztaEtowania za-
budowy: 

a) dopuszcza się obiekty o wielko[ci 2-ch boksów 
gararowych (do 40 m2), 

b) dachy jak w punkcie 1.11.c), 
c) wys. elewacji 3,0 m, kalenicy do 6,0m, 

1.14.W obrębie kardej dziaEki jednorodzinnej na-
lery urządzić dwa miejsca postojowe (Eącznie z ga-
rarami). 

1.15.Ustala się warunki podziaEu terenów ｠ MN, 
zgodnie z pkt. 1.3. a ponadto: 

a) min. szeroko[ć frontu dziaEki jednorodzinnej ｠ 
21 m, 

b) min. pow. dziaEki jednorodzinnej ｠ 750m2, 
c) min. szeroko[ć frontu dziaEki jednorodzinnej re-

zydencjonalnej ｠ 30m2, 
d) min. pow. dziaEki jednorodzinnej rezydencjonal-

nej - 1500 m2.
1.16.W przypadku kolizji projektowanego zago-

spodarowania dziaEek z istniejącymi urządzeniami 
melioracyjnymi ustala się konieczno[ć przebudowy 
tych urządzeG w uzgodnieniu z Zarządem SpóEek 
Wodnych w SzamotuEach. 

2. Obszar planu nie jest chroniony na podstawie 
przepisów szczegóEowych w zakresie ochrony [ro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

3. W obszarze planu znajdują się 3 stanowiska ar-
cheologiczne będące pod ochroną konserwatorską. 
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego podczas prac ziemnych związanych z zabu-
dowaniem bądp zagospodarowaniem obszaru tych 
stanowisk ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych, zakres których inwestor winien 
uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w Poznaniu przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

4. W obszarach oznaczonych symbolami 19 ZU, 
25 ZU i 26 ZU (zieleG - urządzona) dopuszcza się: 

a) zagospodarowanie zielenią niską i wysoką, 
b) urządzenie [cierek dla ruchu pieszego, placyku 

wypoczynkowego wyposaronego w Eawki parkowe, 
kosze na [mieci oraz urządzenia zabaw dla dzieci, 

c) wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów 
kubaturowych, reklam powyrej 1 m2 oraz jakichkol-
wiek obiektów handlowo-usEugowych. Zakazuje się 
wydzielania dziaEek budowlanych. 

5. Teren oznaczony symbolem 32 ZL obejmuje 
dziaEkę le[ną o numerze 29/34, dziaEkę 29/30 oraz 
czę[ć dziaEki o numerze 29/19 (pas poEorony wzdEur 
zachodniej granicy dziaEki nr 29/34). Na terenie 32 
ZL: 

5.1.Ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki 
le[nej. 

5.2.Zakazuje się lokalizowania obiektów kuba-
turowych oraz jakichkolwiek innych obiektów nie-
związanych z gospodarka le[ną. 

5.3. Dopuszcza się w czę[ci przyEączonej z dziaEki 
29/19 eksploatację istniejących urządzeG podziem-
nych (wodociąg, kabel energetyczny) do czasu ich 
technicznego zurycia. 

6. Nie ustala się dla obszaru planu granic i spo-
sobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym terenów górniczych, a takre na-
raronych na niebezpieczeGstwo powodzi oraz za-
groronych osuwaniem się mas ziemnych. 
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7. Obszar planu nie wymaga ustalania zasad i wa-
runków scalania nieruchomo[ci. 

8. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

8.1.ObsEugę komunikacyjną terenów w obszarze 
planu zapewnia się poprzez: 

a) drogę publiczną 1KD z wEączeniem jej do drogi 
powiatowej Gąsawy - SzamotuEy (poza obszarem 
Etapu I) oraz docelowo do drogi powiatowej Kępa ｠ 
SzamotuEy (poza obszarem planu), 

b) drogę 1 KDW stanowiącą wewnętrzną drogę 
zbiorczą dla terenów mieszkaniowych, 

c) drogę 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW i 6 KDW (dwie 
jednokierunkowe), 7 KDW Eączącą drogi 1KD i 1 
KDW z przewidzianym w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Eącznikiem pomiędzy drogami powiatowymi Sza-
motuEy - Gąsawy oraz SzamotuEy ｠ Kępa, 

d) pozostaEe drogi 2KDW, 8 KDW do 26 KDW 
stanowiące wypeEnienie szkieletu komunikacyjnego 
dróg 1 KD, 1 KDW, 3 KDW do 7 KDW, 

e) od 21 KDW ｠ 26 KDW ｠ docelowo jako nie-
przejezdne ｠ bez wEączania do drogi publicznej 1 
KD. 

8.2.Parametry techniczne dróg zgodnie z rysun-
kiem planu okre[la się następująco: 

a) drogi 1 KDW, 3 KDW, 4 KDW i 7 KDW o sze-
roko[ci pasa drogowego co najmniej 12,0 m w tym 
jezdnie o szeroko[ci 6,0 m, obustronne chodniki po 
2,0 m, oraz pobocza po 1,0 m, 

b) droga publiczna 1 KD o szeroko[ci pasa drogo-
wego min. 6,0 m, co stanowi poszerzenie do 12,0 
m pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej 
wzdEur zachodniej granicy planu, dla lokalizacji in-
frastruktury drogowej i technicznej, 

c) drogi jednokierunkowe 5 KDW i 6 KDW o sze-
roko[ci pasa drogowego min. 7,0 m w tym jezdnia 
o szeroko[ci 3,5 m oraz chodniki szeroko[ć 2,0 m 
(od strony zabudowy) oraz 1,5 m od strony terenów 
ZU, 

d) drogi stanowiące kontynuację istniejących na 
terenie dróg ｠ 2 KDW, 8 KDW do 26 KDW o sze-
roko[ci pasa drogowego min. 10,0 m w tym szero-
ko[ć jezdni 6,0 m, obustronne chodniki po 2,0 m. 

8.3.Tereny dróg pieszo-jezdnych KX - szeroko[ć 
4,5 m w obszarach 18 MN i 27 MN; 5,5 m w ob-
szarze 10 MN; 7,0m w obszarze 6 MN oraz 11,0 m 
dla 4 KX. 

8.4.Na terenach dróg publicznych KD 
a) zakazuje się lokalizowania innych obiektów nir 

obiekty oraz urządzenia techniczne związane z pro-
wadzeniem, zabezpieczeniem i obsEugą ruchu, 

b) dopuszcza się na warunkach okre[lonych w 
przepisach odrębnych lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej, obiektów maEej architektury oraz 
pojemników na segregowanie odpadów. 

8.5.Miejsca postojowe (parkingowe) lokalizować 
w obszarze terenów budowlanych. 

9. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 
9.1.Zaopatrzenie w wodę z istniejących rurocią-

gów (w Gąsawach i Kępie) sieci wodociągu miej-
skiego poprzez ich spięcie. Docelowo wEączenie do 
nowoprojektowanego od strony SzamotuE rurociągu 
o przekroju 160. Realizacja sieci wodociągu w pro-
jektowanych drogach wewnętrznych. 

9.2.1.Odprowadzanie [cieków socjalnych do sys-
temu kanalizacji. Do czasu jej realizacji dopuszcza 
się odprowadzanie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników. Nie dopuszcza się realizacji przydomo-
wych oczyszczalni [cieków. 

9.2.2.Sieć kanalizacji sanitarnej do realizacji w 
drogach wewnętrznych z wEączeniem do kanaEu 
projektowanego dla dziaEek powstaEych na poEudnie 
od obszaru niniejszego planu z wykorzystaniem ist-
niejącej przepompowni [cieków (poza obszarem ob-
jętym opracowaniem). 

9.3.Odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z dróg wewnętrznych poprzez projektowaną 
sieć po podczyszczeniu, do istniejących odbiorni-
ków naturalnych (rów na wschód od obszaru planu). 

9.4.Zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji 
transformatorowych 15/04 kW typu kompaktowego 
sytuowanych na terenach oznaczonych symbolami 
22 E, 8 E, ciągami kablowymi w pasach drogowych 
projektowanych ulic wewnętrznych. Ustala się usu-
nięcie kolidujących odcinków linii napowietrznej SN 
poprzez jej skablowanie. Na terenach elektroenerge-
tyki 22 E, 8 E zakazuje się lokalizowania obiektów 
innych nir obiekty związane z przesyEem i dystrybu-
cją energii elektrycznej oraz zarządzaniem i konser-
wacją sieci i urządzeG elektroenergetycznych. 

9.5.Odpady staEe - gromadzone w pojemnikach 
i wyworone w sposób zorganizowany na gminie 
skEadowisko odpadów. 

9.6.Ustala się ogrzewanie budynków urządzenia-
mi speEniającymi standardy energetyczno-ekologicz-
ne opalanymi ekologicznymi, niskoemitującymi no-
[nikami energii. 

10. Ustala się, re do czasu realizacji zabudowy 
tereny winny być wykorzystane w sposób dotych-
czasowy. 

11. Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy ustala się 
jednorazową opEatę z tytuEu wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci naliczoną w wysoko[ci 1 % od rórnicy 
warto[ci gruntów przed i po uchwaleniu planu. 

§4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 
1995r. o ochronie gruntów rolnych i le[nych (Dz. 
U. z 2004r nr 121, poz. 1266 ze zmianami) zgo-
da na wyEączenie gruntów klasy III a, III b i IV a 
z urytków rolnych zostaEa uzyskana. Decyzja Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008r. 
GZ.tr.057-602-319/08. Postanowienie MarszaEka 
Województwa Wielkopolskiego z dn. 28.05.2008r. 
DR.II.6060-75/08 

§5. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy SzamotuEy. 
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§6. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy SzamotuEy

(-) Marek Pawlicki
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz., 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 155, poz. 1043, 
i Nr 130, poz. 871) Rada Miasta i Gminy SzamotuEy 
rozstrzyga, co następuje:

Projekt planu wyEorony byE do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania planu na [rodowisko 
w terminie od 31 sierpnia 2010r. do dnia 30 wrze-
[nia 2010r. Termin skEadania uwag byE wyznaczony 
do dnia 15 papdziernika 2010 r. W wyznaczonym 
terminie skEadania uwag do niniejszego projektu pla-
nu wpEynęEy do Urzędu Miasta i Gminy Szamotu-
Ey dwa pisma. Wszystkie uwagi, które wpEynęEy w 
wyznaczonym terminie zostaEy uwzględnione przez 
Burmistrza Miasta i Gminy SzamotuEy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 
871) uchwala się, co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie realizacji drogi publicznej 

przewidzianej w planie oraz związanej z nim wy-
kupem terenu prowadzić będą wEa[ciwe jednostki 
Urzędu Miasta i Gminy SzamotuEy, na podstawie za-
wartego porozumienia z dnia 15. 02. 2007 r.;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe

przedsiębiorstwa, w kompetencji których lery 
rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
sieci infrastruktury znajdować się będą w terenach 
dróg wewnętrznych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych;

3) podstawę ewentualnego przyjęcia do realizacji 
zadaG, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, sta-
nowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego;

4) okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego;

5) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LII/624/10

Rady Miasta i Gminy SzamotuEy
z dnia 8 listopada 2010 r.

W SPRAWIE: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCOWOZCI KĘPA GM. SZAMOTUDY ｠ ETAP I

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LII/624/10

Rady Miasta i Gminy SzamotuEy
z dnia 8 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUDY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W 
MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKA-

NIOWEJ W MIEJSCOWOZCI KĘPA GM. SZAMOTUDY ｠ ETAP I, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-

SOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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§2. Ustalenia planu nie nakEadają na Gminę obo-
wiązku finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, sieci infrastruktury zgodnie 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego znajdować się będą w terenach dróg 

wewnętrznych, finansowanie inwestycji będzie się 
odbywać poprzez: 

udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach po-
rozumieG o charakterze cywilno-prawnym. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 
106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) 
uchwala się, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧU zbiegu ulic Szkolnej i 
Paderewskiegoｦ w Poznaniu, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania (uchwaEa Nr XXXI/299/V/2008 Rady 
Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany 
dalej ｧplanemｦ. 

2. Plan obejmuje obszar dziaEek nr 50 i 51, ark. 
27, obręb PoznaG. 

3. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu. 

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 1 : 
500 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego ｧU zbiegu ulic Szkolnej i Pa-
derewskiegoｦ w Poznaniu; 

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu; 

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania. 

§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaEy jest 
mowa o: 

1) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o kącie pochylenia poEaci dachowej większym 
nir 220, co najmniej dwuspadowy z symetrycznym 
kątem pochylenia poEaci dachowych lub dach man-
sardowy dwuspadowy; 

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wszystkich budynków 
zlokalizowanych na dziaEce budowlanej, wyznaczo-
nych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
[cian budynków na powierzchnię terenu; 

3) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten; 

4) systemie informacji miejskiej ｠ nalery przez to 
rozumieć zaprojektowany dla miasta Poznania sys-
tem tablic informacyjnych, opisujących i uEatwiają-
cych orientację w mie[cie, w tym tablicę z nazwą 
ulicy, numerem porządkowym nieruchomo[ci, tabli-
cę informującą o obiektach uryteczno[ci publicznej; 

5) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dziby lub miejsca wykonywania dziaEalno[ci; 

6) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą 
informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnaEach drogowych; 

7) zabudowie zwartej ｠ nalery przez to rozumieć 
usytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 
dwóch dziaEek i przylegających do siebie. 
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 z dnia 9 listopada 2010 r.

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧU zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiegoｦ w Pozna-
niu


