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UCHWAŁA Nr LIII/445/10 

 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE 
 z dnia 4 listopada 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi ZamoWć, gmina 
Szubin. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>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 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, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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  
i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 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 siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Szubin uchwalonego 
uchwał> Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie 
z dnia 20 wrzeWnia 2000 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zalewowych we wsi ZamoWć, gmina Szubin. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowi>Ś 
a) rysunek planu w skali 1Ś5000 jako zał>cznik nr 1 do 

uchwały, 
b) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako 
zał>cznik nr 2 do uchwały, 

c) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy wraz z zasadami 
ich finansowania, jako zał>cznik nr 3 do uchwały. 
 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na terenach 

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  
i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 
zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami 
wykonawczymi i odrCbnymi. 

 
§ 4. Teren wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

tereny o rócnym przeznaczeniu okreWlony jest 
symbolem, w którym litera oznacza przeznaczenie 
terenu według oznaczeM legendy rysunku planu. 

 
§ 5. Na rysunku planu obowi>zuj>Ś 

1) granica obszaru objCtego planem, 
2) granica obszaru bezpoWredniego zagrocenia 

powodzi>, 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania, 
4) symbol identyfikuj>cy teren o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania. 
 

Rozdział 2 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowi>zuj> w granicach 

obszaru objCtego planem, o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenu 
1) w granicach planu wyznacza siC teren rolny – teren 

bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, o symbolu – 
R-ZZ, 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji nie zwi>zanych 
z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego 
obsług>. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

zakaz realizacji wszelkich obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z ochron> przeciwpowodziow>. 

4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce 

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tymŚ 
a) zachowanie istniej>cych form ukształtowania 

terenu, 
b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 

2) usuwanie drzew i krzewów wymaga stosownego 
zezwolenia, podlega ograniczeniu i moce nast>pić 
jedynie w przypadku: uzasadnionej wycinki  
o charakterze pielCgnacyjnym, realizacji docelowego 
układu drogowego i inwestycji z zakresu 
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infrastruktury technicznej, zagrocenia 
bezpieczeMstwa ludzi i mienia. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace ziemne nalecy wstrzymać do 
momentu wykonania i udokumentowania badaM 
archeologicznych. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie wyznacza siC terenów 
publicznych. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
realizacji obiektów budowlanych niezwi>zanych  
z ochron> przeciwpowodziow>, nie okreWla siC 
wskaaników zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnychŚ teren opracowania planu został objCty  
w „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dla Zlewni 
Noteci” granicami zasiCgu wód powodziowych. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ podział i scalanie terenu 
wył>cznie dopuszczone dla terenów rolnych, 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ nie 
wyznacza siC terenów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

11. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
dopuszcza siC wył>czne ucytkowanie obszaru objCtego 
planem miejscowym, jako terenu rolnego bez prawa 
zabudowy. 

12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 
słuc>ce organizacji imprez masowychŚ nie przewiduje 
siC. 

13. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 
 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce dla terenu 

objCtego planem 
 
§ 7. Teren oznaczony symbolem R-ZZ przeznacza 

siC na cel terenu rolnego – teren bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi>, obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1) cały obszar objCty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wyznacza tereny 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, dla którego 
obowi>zuj> przepisy odrCbne okreWlone w ustawie 
Prawo wodne, 

2) dopuszcza siC rolnicze ucytkowanie terenu, 
3) teren objCty stref> zasiCgu wód powodziowych 

wyznaczonych w „Studium Ochrony 
Przeciwpowodziowej dla Zlewni Noteci”, 

4) obowi>zuje zakaz sadzenia drzew lub krzewów,  
z wyj>tkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 
regulacji wód oraz roWlinnoWci stanowi>cej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub słuc>cej 
do wzmacniania brzegów, obwałowaM lub odsypisk, 

5) obowi>zuje zakaz zmiany ukształtowania terenu, 
6) obowi>zuje zakaz składowania materiałów oraz 

wykonywania innych robót, z wyj>tkiem robót 
zwi>zanych z regulacj> lub utrzymywaniem wód 
oraz brzegu, a takce utrzymywaniem lub odbudow>, 
rozbudow> lub przebudow> wałów 
przeciwpowodziowych wraz z ich infrastruktur>, 

7) zakaz grodzenia działek do linii wody. 
 

Rozdział 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Szubina. 
 
§ 9. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy 
Szubin oraz w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. 

 
§ 10. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady 

Marek Domcała 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr LIII/445/10 
Rady Miejskiej w Szubinie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr LIII/445/10 
Rady Miejskiej w Szubinie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Szubinie  
o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi 

ZamoWć, gmina Szubin wraz z list> 
nieuwzglCdnionych uwag 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi 
ZamoWć, gmina Szubin, wyłoconego do publicznego 
wgl>du w dniach od 29 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 
2010 r., zostały wniesione dwie uwagiŚ  
1) Uwaga MieszkaMców ulicy Wierzbowej  

w ZamoWciuś 
2) Uwaga Pana Bartosza PiechociMskiego. 

 
Tabela nr 1Ś Lista nieuwzglCdnonych uwag 

złoconych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zalewowych we wsi ZamoWć, gmina Szubin. 
 
 
 

 

Lp. TreWć Uwagi 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi 

Zgłaszaj>cy 
uwagC z dat> 

wpływu 
uwagi 

1. Zmiana  
przeznaczenia terenu 
działki nr 289/20 na 

zabudowC mieszkaln> 
z garacem  

i budynkiem 
gospodarczym 

R-ZZ - teren 
rolny - teren 

bezpoWredniego 
zagrocenia 
powodzi> 

Teren objCty planem znajduje siC w strefie bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, na 
której zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, obowi>zuje 

zakaz wykonywania robót oraz czynnoWci, które mog> utrudnić ochronC przed 
powodzi>, w szczególnoWciŚ wznoszenia obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub 
krzewów, zmiany ukształtowania terenu. Wniosek Pana PiechociMskiego nie jest 

zgodny z w/w usatw> Prawo Wodne 

Bartosz 
PiechociMski 

ul. 
Czekoladowa 

11 86-005 
Białe Błota 

17.09.2010 r. 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr LIII/445/10 
Rady Miejskiej w Szubinie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Szubinie  
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zalewowych we wsi ZamoWć, gmina Szubin 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, oraz 

zasadach ich finansowania 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.),  
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  
z 2001 roku. Nr. 142, poz 1591 z póan. zm.) i art. 111 
ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, 
poz. 148 z póan. zm.) 

 
Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga o sposobie 

realizacji i finansowaniu inwestycji z zakresu 
infratsruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkanców w nastCpuj>cy sposóbŚ 
1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu: nie 
wyznacza siC, na terenie rolnym z zakazem 
zabudowy obowi>zuje zakaz wszelkich inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej; 

2) Sposób realizacji inwestycjiŚ nie okreWla siC, teren 
rolny z zakazem zabudowy, obowi>zuje zakaz 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej; 

3) Zasady finasowaniaŚ nie okreWla sie, teren rolny  
z zakazem zabudowy, obowi>zuje zakaz realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
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