
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 

RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 22 października 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Zamkowej  

i F. Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach.  

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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 

420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 647 j.t.), Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Zamkowej i F. 

Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły, zwany dalej planem.  

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

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

terenu w rejonie ulic Zamkowej i F. Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach, opracowany w skali 

1 : 2 000, 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) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

2) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami);  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną 

odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;  

4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować się nie 

mniej niż 60% długości elewacji frontowej budynku;  
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5) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi 

nie więcej niż 30%;  

6) 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;  

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których 

uchwalono niniejszą uchwałę;  

8) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

9) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności;  

10) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;  

11) terenach komunikacji – należy przez to rozumieć drogi publiczne;  

12) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa i krzewy, a także ich 

skupiska, wraz z zajmowanym terenem oraz pnącza, byliny, trawy.  

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 

2MW i 3MW ;  

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN ;  

3) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZI ;  

4) teren infrastruktury kanalizacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem K ;  

5) teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony na rysunku planu symbolem E ;  

6) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW .  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji, budowania 

i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w 

tym:  

1) reklam przesłaniających istotne elementy i detale architektoniczne elewacji budynków;  

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy;  

3) zakaz oświetlania zrealizowanych na obszarze planu obiektów w sposób ujemnie wpływający na drogi 

położone w sąsiedztwie;  

4) zakaz sytuowania nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;  

5) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m² na budynkach, w miejscach nieprzesłaniających elementów 

i detali architektonicznych;  

6) tablic informacyjnych w miejscach przesłaniających elementy i detale architektoniczne.  

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

1) emisja hałasu z terenu objętego planem nie może powodować przekraczania akustycznych standardów 

jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie;  

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN , 1MW, 2MW i 3MW dopuszczalne poziomy 

jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;  
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4) segregację i gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie 

zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;  

5) zachowanie powierzchni wolnych od utwardzenia jako biologicznie czynnych;  

6) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków zimozielonych akceptujących warunki środowiska 

zurbanizowanego, w ilości co najmniej 50% nasadzeń na działce;  

7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z zapisami §16, ust. 2;  

8) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas procesów budowlanych w granicach planu, 

dla ukształtowania terenów zieleni na obszarze planu lub usuwanie ich na miejsce wskazane przez 

odpowiednie służby gminne zgodnie z przepisami odrębnymi.  

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

ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych 

podczas realizacji inwestycji. Inwestor winien uzyskać pozwolenie WWKZ na ww. badania archeologiczne 

przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.  

§ 7. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami 1MW, 2MW i 3MW , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) ustala się:  

a) lokalizację zabudowy, zgodnie z obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: 

okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne, na 

głębokość nie większą niż 1,5 m,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 

20%,  

c) intensywność zabudowy:  

- od 0,10 do 1,60 dla terenu 1MW ,  

- od 0,10 do 1,20 dla terenu 2MW ,  

- od 0,10 do 0,80 dla terenu 3MW ,  

d) wysokość zabudowy nie większa niż:  

- 16,0 m dla terenu 1MW ,  

- 13,0 m dla terenu 2MW ,  

- 10,0 m dla terenu 3MW ,  

e) nachylenia połaci dachowej nie większe niż 40°,  

f) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury 

technicznej, nie mniejszą niż 3 000 m²,  

g) obsługa komunikacyjna terenu: 1MW i 2MW z ulicy F. Nowowiejskiego, 3MW z ulicy 

F. Nowowiejskiego lub terenu KDW ;  

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację usług wyłącznie w kondygnacji parteru budynku,  

b) lokalizację garaży wbudowanych w budynek w kondygnacji podziemnej,  

c) lokalizację dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, naziemnych stanowisk postojowych dla pojazdów 

i infrastruktury technicznej,  

d) lokalizację reklam, szyldów i tablic informacyjnych na elewacji budynków od strony terenów dróg.  

§ 8. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN , 

ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
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1) ustala się:  

a) lokalizację zabudowy, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku 

planu, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię części budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony, 

tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne, na głębokość nie większą niż 

1,5 m,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 

20%,  

c) intensywność zabudowy od 0,10 do 0,4,  

d) wysokość zabudowy nie większa niż 10,0 m,  

e) nachylenia połaci dachowej od 20 - 40°,  

f) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury 

technicznej, nie mniejszą niż 1 000 m²,  

g) obsługa komunikacyjna terenu MN z terenu KDW ;  

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację dojść, dojazdów, naziemnych stanowisk postojowych,  

b) lokalizację dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej i naziemnych stanowisk 

postojowych dla pojazdów,  

c) lokalizację wiat i budynków gospodarczych,  

d) lokalizację reklam, szyldów i tablic informacyjnych na elewacji budynków od strony terenów dróg.  

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

1) zagospodarowanie terenu zadrzewieniami i zakrzewieniami;  

2) zakaz nasadzeń drzew i krzewów w odległości 5 metrów od cieku wodnego;  

3) dopuszczenie lokalizacji ścieżek pieszych lub pieszo-rowerowych;  

4) dopuszczenie obiektów małej architektury i infrastruktury technicznej.  

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami K ustala się:  

1) zachowanie z możliwością przebudowy i remontu: istniejących budynków, budowli i sieci infrastruktury 

technicznej, a w szczególności przepompowni ścieków;  

2) usytuowanie sieci infrastruktury technicznej;  

3) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych, lokalizowanych wyłącznie od strony terenów 

komunikacji w tym wjazdu na teren;  

4) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia ażurowego o wysokości nie przekraczającej 2m;  

5) obsługę komunikacyjną z terenu KDW ;  

6) minimalną powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.  

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami E ustala się:  

1) zachowanie z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejącej sieci infrastruktury technicznej a w 

szczególności stacji transformatorowej;  

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia ażurowego o wysokości nie przekraczającej 2m;  

3) obsługę komunikacyjną z terenu KDW ;  

4) minimalna powierzchnia działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.  

§ 12. Dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się:  

1) lokalizację pieszo-jezdni o szerokości minimum 5 m;  
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2) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej;  

3) minimalna powierzchnia działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.  

§ 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. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.  

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

1) lokalizację zjazdu, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) na terenie przeznaczonych pod zabudowę nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każde 150 m² powierzchni 

użytkowej;  

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowę nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, 

w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każde 150 m² powierzchni użytkowej;  

4) dla obsługi zabudowy usługowej zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza 

stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 2.  

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

1) ustala się:  

a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, 

zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,  

c) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,  

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub rowu,  

e) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych i roztopowych z możliwością ich wtórnego 

wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych;  

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.  

§ 17. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości:  

1) w wysokości 30% dla terenu MN , 1MW , 2MW i 3MW ;  

2) w wysokości 0% dla terenów ZI , K , E , KDW .  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Miasta i Gminy Szamotuły  

(-) Tomasz Stasiak 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/349/12   

Rady Miasta i Gminy Szamotuły   

z dnia 22 października 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulic Zamkowej i F. Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach.  

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic 

Zamkowej i F. Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach, został zgodnie z wymogami art. 17 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 

j.t.), wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 3 sierpnia 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r.  

W trakcie dyskusji publicznej, która odbyła się 14 sierpnia 2012 r., nie wniesiono uwag. W ustawowym 

terminie przyjmowania uwag, tj. do 14 września 2012 r., nie wniesiono uwag.  

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulic Zamkowej i F. Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach, Rada 

Miasta i Gminy Szamotuły nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, na 

podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/349/12   

Rady Miasta i Gminy Szamotuły   

z dnia 22 października 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Szamotuły o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Zamkowej i F. 

Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

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

publicznych.  

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

U. z 2012r. poz. 647 j.t.) Rady Miasta i Gminy Szamotuły rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:  

1) gminnych dróg;  

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:  

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o 

ochronie środowiska;  

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą 

w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625 z póź. zm).  

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:  

1) wydatki z budżetu gminy;  

2) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.  
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