
 

 

UCHWAŁA NR XX/232/12 

RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 27 lutego 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

w miejscowości Kępa gm. Szamotuły - Etap II.  

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 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; 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, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 

901), Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

w miejscowości Kępa gm. Szamotuły - Etap II, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły (uchwała Nr 

XIV/117/99 Rady Miasta i Gminy w Szamotułach z dnia 29 listopada 1999 r.), zwany dalej planem.  

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

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

terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kępa gm. Szamotuły - Etap II, 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) funkcji terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe;  

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

odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;  

3) 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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4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi 

nie więcej niż 30%;  

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

działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej;  

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

uchwalono niniejszą uchwałę;  

7) 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;  

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

miejsc wykonywania działalności;  

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

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;  

10) terenach komunikacji – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne;  

11) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy, głównie gatunków zimozielonych, 

kształtowane jako pasy, szpalery w formie zwartej, oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu, 

stanowiące strefę łagodzenia uciążliwości dla środowiska i negatywnego oddziaływania transportu 

i obiektów infrastruktury technicznej na tereny mieszkaniowe.  

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN;  

2) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW;  

3) teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku symbolem E.  

§ 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, w tym:  

1) reklam przesłaniających istotne elementy i detale architektoniczne elewacji budynków, np.: portale i okna, 

balustrady, gzymsy itp.,  

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

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,  

3) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych,  

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięciach 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 

z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego;  

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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

z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;  

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;  

5) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 7 metrów na terenach 3MN, 5MN i 6MN 

zgodnie z rysunkiem planu;  

6) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych podczas prac ziemnych w obrębie terenu zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

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

zurbanizowanego;  
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8) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

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

ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się w granicach strefy ochrony stanowisk 

archeologicznych obowiązek prowadzenia 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 ustala się:  

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;  

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;  

3) dla terenów dróg spójne zagospodarowanie w zakresie nawierzchni, zieleni i małej architektury.  

§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 

2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu;  

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym;  

3) lokalizacja na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego;  

4) lokalizacja garażu lub budynku gospodarczego jako wbudowanego lub przylegającego do budynku 

mieszkalnego lub wolnostojącego – sytuowanych z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych 

linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki;  

6) minimalna szerokość frontu działki 21 m;  

7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50% powierzchni działki;  

8) dach stromy o kąt nachylenia głównych połaci dachowych  

a) dla budynku mieszkalnego od 30° do 45°,  

b) dla budynku garażowego lub gospodarczego do 35°;  

9) maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m do kalenicy;  

10) maksymalna wysokość budynku garażowego lub gospodarczego wolnostojącego – 5m do kalenicy;  

11) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;  

12) wysokość ogrodzenia:  

a) działek od strony dróg – nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie 

ogrodzenia ażurowe,  

b) nie wymienionego w lit. a – nie więcej niż 2 m;  

13) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m
2
, dopuszcza się na terenach 4MN, 5MN, 6MN 

podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 800 m
2
;  

14) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na lokal mieszkalny;  

15) obsługa pojazdami samochodowymi z terenów przyległych dróg wewnętrznych za wyjątkiem terenu drogi 

wewnętrznej 6KDW;  

16) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na 

wysokości kondygnacji parteru szyldów i tablic informacyjnych.  

17) dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów.  
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2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, pkt 12 nie dotyczą wydzielenia 

działek pod obiekty infrastruktury technicznej.  

§ 9. Na terenach dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 

5KDW, 6KDW, ustala się:  

1) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;  

2) stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury 

transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny;  

4) zakaz lokalizacji zjazdów z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bezpośrednio na teren 6KDW.  

§ 10. Na terenie infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonym na rysunku symbolem E, ustala się:  

1) lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej oraz obiektów małej architektury;  

2) podział geodezyjny zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny;  

3) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej.  

§ 11. 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 nie 

występowanie na obszarze objętym planem.  

§ 12. 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.  

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

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.  

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

1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, poboczy, chodników, dróg pieszo-

rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej;  

2) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów 

i pojazdów samochodowych;  

3) na terenach komunikacji stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej 

kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu;  

4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia: jezdni pod warunkiem zachowania przepisów, zasad 

wiedzy technicznej oraz wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów;  

5) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji 

istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.  

§ 15. Brak treści  

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:  

1) zachowanie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

2) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej;  

3) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych tymczasowo do zbiorników bezodpływowych do czasu 

realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;  

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach MN z dopuszczeniem odprowadzania wód 

z terenów komunikacji do sieci kanalizacji deszczowej;  
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5) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się 

niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii;  

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;  

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;  

8) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych, sytuowanych na terenach 

komunikacji;  

9) skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia;  

10) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych, sytuowanych na terenach komunikacji;  

11) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych na terenach komunikacji i innych terenach;  

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

się:  

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

2) usunięcie kolizji projektowanych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych, zgodnie z ustaleniami 

planu i przepisami odrębnymi;  

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

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

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

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

§ 17. 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.  

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

Miasta i Gminy Szamotuły  

(-) Tomasz Stasiak 
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