
 

 

UCHWAŁA NR XI/80/2016 

RADY GMINY KACZORY 

z dnia 18 marca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment ul. Kaczorskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 i 1890), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.
1)

), w związku z uchwałą nr XXVIII/217/2014 Rady Gminy Kaczory z 

dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment ul. Kaczorskiej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory przyjętego przez Radę Gminy 

Kaczory uchwałą nr VII/54/2015 z dnia 15 września 2015 r., Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment ul. 

Kaczorskiej, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych – załącznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar określony liniami rozgraniczającymi, do którego stosuje się 

przepisy niniejszej uchwały, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą sytuowanie wszystkich 

elementów zaliczanych do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

3) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce 

budowlanej do powierzchni działki budowlanej, 

4) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°, 

5) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedziby 

lub miejsc wykonywania działalności, 

                                                      
1) 

Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Poz. 2567



§ 3. Na obszarze, objętym planem obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku 

planu: 

1) granica obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów i wiążące ustalenia niniejszej uchwały z rysunkiem 

planu. 

§ 4. Na obszarze, objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczenie na rysunku – MNU, 

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na rysunku – U. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu 

przepisów odrębnych, 

2) dopuszczenie umieszczania szyldów o powierzchni nie przekraczającej 3 m
2 

na jednej nieruchomości, 

wyłącznie na elewacji frontowej budynku na wysokości parteru, 

3) stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości: 

a) od strony dróg publicznych – nie więcej niż 1,5 m, 

b) nie wymienionych w lit. a – nie więcej niż 2,0 , 

4) na całym obszarze objętym planem nie lokalizuje się wolno stojących budowli równych lub wyższych niż 

50 m n.p.t. wymagających przed uzyskaniem pozwolenia na budowę każdorazowego zgłoszenia do 

właściwego organu lotniczego wynikającego z przepisów Prawa Lotniczego z wyłączeniem inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, 

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków bytowych, z 

zachowaniem przepisów odrębnych, 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyłączeniem inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych, 

3) na terenie MNU zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, 

4) selektywne zbieranie odpadów oraz postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

5) masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zebrać i przekazać do właściwego 

wykorzystania w obszarze objętym planem lub poza jego granicami. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie 

podejmuje się ustaleń. 

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się 

ustaleń. 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

2) lokalizację na każdej działce jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

mieszkalno-usługowego z usługami wbudowanymi w parterze budynku oraz jednego wolno stojącego 

budynku usługowego albo budynku gospodarczo-garażowego lub gospodarczego lub jednej wiaty 

gospodarczo-garażowej, 

3) powierzchnia usługowa w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć 50% 

powierzchni użytkowej budynku, 
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4) zachowuje się istniejącą zabudowę (2 działki zabudowane  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 

budynkami gospodarczo-garażowymi) z możliwością przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu, 

rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania w ramach przeznaczenia terenu, 

5) na działce nr ewid. 370 dopuszcza się sytuowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno-

usługowego oraz budynku gospodarczo-garażowego bezpośrednio przy bocznej granicy z działką 

nr ewid. 371; dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele 

usługowe, 

6) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego nie wyżej niż 9,0 m od poziomu terenu, 

- wolno stojącego budynku usługowego, gospodarczo-garażowego, gospodarczego nie wyżej niż 6,0 m 

od poziomu terenu, 

- wiaty gospodarczo-garażowej do 3,5 m od poziomu terenu, 

b) dla istniejących budynków o wysokości równej wysokości ustalonej w lit. a zakaz nadbudowy, 

przekraczającej istniejącą maksymalną wysokość budynku, 

c) liczba kondygnacji nadziemnych: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego: do 2, 

- wolno stojącego budynku usługowego, gospodarczo-garażowego, gospodarczego: 1, 

- wiaty gospodarczo-garażowej: 1, 

d) geometria dachów: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – dachy płaskie, 

- wolno stojącego budynku usługowego, gospodarczo-garażowego, gospodarczego – dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 20°–35°, dopuszcza się 

dachy płaskie, 

- wiat gospodarczo-garażowych – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 

dachowych do 35°, 

e) szerokość elewacji frontowych: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego do 12,0 m, 

- budynku usługowego, gospodarczo-garażowego, gospodarczego do 7,0 m, 

- wiat gospodarczo-garażowych do 6,0 m, 

7) powierzchnię terenu biologicznie czynnego – nie mniejszą niż 20% powierzchni działki, 

8) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5, 

10) obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie na terenie każdej 

działki budowlanej w tym w garażu oraz jednego miejsca parkingowego na 50,0 m
2 
powierzchni użytkowej 

obiektów usługowych, 

11) zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

2. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację: 

1) obiektów małej architektury, 

2) elementów i instalacji reklamowych o wysokości do 3,0 m, 

3) przyłączy i urządzeń służących obsłudze budynków, 

§ 10. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem U ustala się: 
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1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowej w tym handlowej, 

2) realizację jednego wolno stojącego budynku usługowego, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

3) realizację nie więcej niż dwóch wolno stojących budynków gospodarczych lub garażowo-gospodarczych 

lub wiaty gospodarczo-garażowej w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 20%, 

6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15, 

7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6, 

8) wysokość: 

- budynku usługowego do 9,0 m n.p.t. do głównej kalenicy dachu, do II kondygnacji nadziemnych, 

- budynku gospodarczego, garażowo-gospodarczego do 6,0 m, I kondygnacji nadziemnej, 

- wiaty do 3,5 m n.p.t. do okapu, 

9) dach: 

- budynku usługowego – dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20°–35° lub 

płaski, 

- budynku gospodarczego, garażowo-gospodarczego lub wiaty gospodarczo-garażowej – dach 

dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15°–35°, dopuszcza się dachy płaskie, 

jednospadowe, 

10) obowiązek zapewnienia niezbędnej liczby miejsc parkingowych – minimum jedno miejsce na 50 m
2 

powierzchni użytkowej budynku usługowego. Dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy 

wyznaczyć liczbę miejsc parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

11) ustala się zakaz lokalizacji usług, dla których w przepisach o środowisku określono dopuszczalne 

poziomy hałasu, 

12) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej klasy zbiorczej (ul. Kaczorska), 

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem występuje teren podlegający ochronie: 

1) na podstawie ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z 

późn. zm.) Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci”, 

2) na podstawie ustawy dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w zasięgu 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Wałcz-Piła i subzbiornika Złotów-Piła-Strzelce 

Krajeńskie. 

2. Na obszarze objętym planem nie występują: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie (z wyłączeniem ust. 1) ustalone na podstawie odrębnych przepisów, 

w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych, 

2) dobra kultury współczesnej, 

3) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, 

4) tereny zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, podlegających ochronie na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

5) obiekty objęte ewidencją zabytków. 

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 

obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń. 
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§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną terenu objętego planu zapewnia droga publiczna – klasy zbiorczej ulica Kaczorska 

(teren poza planem), która zapewnia dojście piesze oraz dojazdy do posesji. 

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – z wiejskiej sieci wodociągowej, 

2) zbiorowe odprowadzenie ścieków bytowych do wiejskiego systemu kanalizacyjnego, 

3) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego, 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – docelowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, 

do czasu wybudowania sieci odprowadzenie na teren własny z wykorzystaniem retencji powierzchniowej, 

5) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego systemu gazociągowego, 

6) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych poprzez własne systemy grzewcze z wykorzystaniem paliw 

charakteryzujących się najniższym wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu 

sprawności 

oraz alternatywnych źródeł energii, 

7) w zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się lokalizację linii telekomunikacyjnych wyłącznie jako 

kablowych podziemnych. 

§ 16. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów 

nie podejmuje się ustaleń. 

§ 17. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości 30%. 

§ 18. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia Uchwały Nr VI/39/2007 Rady 

Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Śmiłowo. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. 

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

Województwa Wielkopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) mgr inż. Stefan Kowal 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2016 

Rady Gminy Kaczory 

z dnia 18 marca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy Kaczory o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory rozstrzyga, co następuje: 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment 

ul. Kaczorskiej nie będzie wymagana realizacja sieci infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych Gminy z uwagi na przebiegającą sieć wodociągową i kanalizacyjną w pasie drogi powiatowej, 

bezpośrednio sąsiadującej z terenem objętym planem. 

2. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu odbywać się będzie z istniejącej drogi publicznej. Plan 

nie przewiduje poszerzenia tej drogi. 

3. Uchwalenie niniejszego planu miejscowego nie obciąża budżetu Gminy w zakresie zadań związanych z 

realizacją infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania. 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XI/80/2016 

Rady Gminy Kaczory 

z dnia 18 marca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy Kaczory o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment ul. Kaczorskiej 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory rozstrzyga, co następuje: 

1. Do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment ul. Kaczorskiej wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko, w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2015 

r. nie wpłynęły uwagi. 

2. W dniu 3 grudnia 2015 r. został wyznaczony termin dyskusji publicznej, jednak projekt wyżej 

wymienionego projektu planu nie spotkał się z zainteresowaniem społeczności lokalnej. 

3. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag. 
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