
 

 

UCHWAŁA NR XVI/146/2016  

RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych i 

usługowych we wsi Kąsinowo, gmina Szamotuły 

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

r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 

poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) Rada Miasta i Gminy Szamotuły 

uchwala, co  następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych  

i usługowych we wsi Kąsinowo, gmina Szamotuły, zwany dalej „planem”, po  stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów przemysłowych i usługowych we wsi Kąsinowo, gmina Szamotuły”, opracowany 

w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

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

które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o: 

1) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć sumę iloczynów powierzchni zabudowy i liczby 

kondygnacji nadziemnych poszczególnych budynków na działce podzieloną przez powierzchnię tej działki; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość 

ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na 

działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w 

przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; 

4) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na 

podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę; 

5) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub edukacji ekologicznej; 
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6) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 

numerem i symbolem literowym; 

7) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta i Gminy Szamotuły. 

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

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku 

symbolami 1P/U, 2P/U; 

2) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem ZI; 

3) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku symbolem IT; 

4) teren drogi publicznej - klasy głównej, oznaczony na rysunku symbolem KD-G; 

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW. 

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

1) sytuowanie obiektów budowlanych i charakter architektoniczny nowej zabudowy zgodnie z  zasadami 

określonymi w planie, przy czym na terenach przylegających do  dróg publicznych lokalizację obiektów 

budowlanych i urządzeń (w tym urządzeń reklamowych, skrzynek rozdzielczych) wyłącznie przy 

zachowaniu przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych; 

2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń reklamowych w formie wolno stojących tablic oraz tablic, szyldów  

i banerów umieszczanych na budynkach, przy czym lokalizacja urządzeń reklamowych nie może 

powodować uciążliwości dla użytkownika drogi, takich jak utrudnienie czytelności informacji 

drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie; 

3) dla każdej nowo wydzielanej działki ustala się obowiązek zachowania parametrów powierzchni 

zabudowanej i powierzchni biologicznie czynnej, określonych w planie; 

4) zakaz sytuowania obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, nie związanych lub kolidujących z 

przeznaczeniem terenu. 

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

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska; 

3) ochronę obszaru głównego zbiornika wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich  zgodnie z 

gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami o odpadach; 

5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu 

lub usuwania ich zgodnie z  przepisami o odpadach. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowiązek przeprowadzenia badań 

archeologicznych przy realizacji inwestycji związanych z  zagospodarowaniem i  zabudowaniem terenu. 

Pozwolenie na badania archeologiczne Inwestor winien uzyskać  przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują 

ustalenia § 11 i § 16. 

§ 8. 1. Na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 

oznaczonych na rysunku symbolami 1P/U, 2P/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budowli i instalacji przemysłowych, a także 

sieci infrastruktury technicznej oraz dojść i dojazdów; 

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usługowej nie kolidującej z przeznaczeniem określonym w pkt. 1; 
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3) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w  rozumieniu przepisów odrębnych; 

4) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w planie, z 

uwzględnieniem § 15; 

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej; 

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 15% powierzchni działki budowlanej lub zespołu działek 

budowlanych, do których inwestor posiada tytuł prawny; 

7) intensywność zabudowy działki budowlanej od 0,1 do 2; 

8) maksymalną wysokość budynków - 20 m, z dopuszczeniem lokalizacji budynku magazynu wysokiego 

składowania lub zespołu takich budynków o wysokości nie większej niż 25 m; 

9) dopuszczenie lokalizacji urządzeń technologicznych, budowli i instalacji przemysłowych o wys. do 50 m; 

10) stosowanie wszelkich form dachów z preferencją dachów płaskich; 

11) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów, placów i dojazdów posiadających utwardzone 

nawierzchnie, przy czym w przypadku nawierzchni nieutwardzonej należy zabezpieczyć środowisko 

gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń; 

12) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych, wolnostojących lub wbudowanych w budynki, z 

uwzględnieniem §17 ust. 1 pkt 7 i 8; 

13) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 16 pkt. 2-3; 

14) normatyw parkingowy zgodnie z § 16 pkt. 3-4. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady podziału: 

1) minimalną powierzchnię działki – 3000m
2 
z uwzględnieniem pkt 2; 

2) dopuszczenie wydzielenia działek pod sieci infrastruktury technicznej oraz dojścia i  dojazdy. 

§ 9. Na terenie zieleni izolacyjnej, oznaczonym na rysunku symbolem ZI ustala się następujące zasady 

zagospodarowania terenów: 

1) zachowanie istniejących zadrzewień, zakrzewień i wód powierzchniowych; 

2) w przypadku nowych nasadzeń wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunków siedliskowych 

dla wzbogacenia różnorodności biologicznej; 

3) minimalną powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny; 

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 70% powierzchni terenu; 

5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej; 

6) zakaz lokalizacji budynków; 

7) zakaz grodzenia terenów; 

8) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych. 

§ 10. Na terenie infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem IT ustala się 

następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

2) minimalną powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz zagospodarowania zielenią. 

§ 11. Na terenie drogi publicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-  G ustala się: 

1) klasę główną dla drogi na terenie KD-G; 
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2) sytuowanie na terenie jednej jezdni o dwóch pasach ruchu, chodników i ścieżki pieszo rowerowej lub 

pieszej; 

3) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt. 2, elementów infrastruktury 

transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dróg 

publicznych; 

5) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny. 

§ 12. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW ustala 

się: 

1) sytuowanie jezdni o dwóch pasach ruchu i chodników, o parametrach drogi publicznej klasy L- lokalnej; 

2) dopuszczenie usytuowania dodatkowych innych niż ustalone w punkcie 1 elementów infrastruktury 

transportowej; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 

4) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny. 

§ 13. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

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

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich 

niewystępowanie na obszarze objętym planem. 

§ 14. W planie: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w  

rozumieniu przepisów odrębnych; 

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w  rozumieniu 

przepisów odrębnych. 

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

w tym zakazu zabudowy ustala się: 

1) obowiązek wykonania odpowiednich badań geotechnicznych i  gruntowo-wodnych przy  lokalizacji 

zabudowy; 

2) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury 

technicznej, w szczególności linii elektroenergetycznych. 

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów infrastruktury transportowej, w szczególności dojazdów i dojść, 

w granicy obszaru objętego planem oraz z zewnętrznym układem transportowym; 

2) dostępność komunikacyjną terenów z dróg wewnętrznych 1KDW i 2KDW, 

3) zakaz budowy nowych zjazdów z terenu KD-G; 

4) zapewnienie stanowisk postojowych, w tym miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów 

wyposażonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi, w  ilości nie mniejszej niż: 

a) 4 stanowiska postojowe na 1000m
2 

powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów lub co najmniej 2  stanowiska na 10  zatrudnionych; 

b) 3 stanowiska postojowe na 1000m
2 

powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub co najmniej 2  

stanowiska na 10  zatrudnionych; 

5) dla zabudowy wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 2  stanowisk 

przeładunku i 2 stanowisk postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w  pkt 3 i 4. 

§ 17. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 

się: 
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1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub dla celów gospodarczych i  technologicznych z własnych 

ujęć wody; 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej z  uwzględnieniem 

ust 2 pkt 1; 

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z  dopuszczeniem 

zagospodarowania ich w granicach własnej działki lub  odprowadzenia do rowów po ich uprzednim 

podczyszczeniu, z uwzględnieniem przepisów o ochronie środowiska; 

4) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się 

niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 

7) w przypadku projektowania stacji transformatorowych jako wbudowanych w  budynki pomieszczenia na 

ten cel należy zlokalizować na poziomie ,,0”; 

8) w  przypadku stacji wolnostojących typu miejskiego grunty pod stacje należy wydzielić w postaci 

samodzielnych działek o powierzchni nie mniejszej niż 50 m
2 
posiadających dostęp do drogi publicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dopuszcza się: 

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków komunalnych i  przemysłowych do 

zbiorników bezodpływowych; 

2) rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) usunięcie kolizji projektowanych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) lokalizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) retencjonowanie wód opadowych i roztopowych i ich wtórne wykorzystanie do  celów bytowo-

gospodarczych i technologicznych; 

6) dopuszczenie lokalizacji sieci i węzłów telekomunikacyjnych oraz szafek kablowych, z wyłączeniem 

lokalizacji skrzynek rozdzielczych (np. telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i innych) w 

trójkątach widoczności na skrzyżowaniach dróg publicznych i włączeniach dróg wewnętrznych do dróg 

publicznych. 

§ 18. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i  użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. 

§ 19. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z  dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący 

 Rady Miasta i Gminy Szamotuły 

(-) Marian Płachecki 
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