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§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Obrzycko. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej 

(-) mgr Alicja Kuska-Bartoszak 
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UCHWAŁA NR XIV/112/11 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 26 wrzeċnia 2011 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w rejonie ulicy Lipowej 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 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), 
Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co na-
stćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w rejonie ulicy Lipowej w Szamo-
tułach, zwany dalej miejscowym planem, po 
stwierdzeniu jego zgodnoċci z ustaleniami Stu-
dium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Szamotuły uchwalo-
nego Uchwałą nr XIV/117/99 Rady Miasta i Gminy 
Szamotuły z dnia 29 listopada 1999 r. 

2. Granice obszaru objćtego miejscowym 
planem, zgodnie z załącznikiem graficznym do 
Uchwały nr XXXV/219/05 Rady Miasta i Gminy 
Szamotuły z dnia 29 lipca 2005 r., okreċlono na 
rysunku miejscowego planu. Od północy przebie-
gają one po północnych granicach działek 3311/5, 
3312, 3313 (stanowią one linie rozgraniczające 
drogć powiatową); po wschodniej granicy działki 
nr 3313; po południowych granicach działek nr 
3313, 3312. 3311/5; po zachodniej granicy działki nr 
3311/5. 

 

§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są:  
1. Załącznik nr 1 - czćċć graficzna opracowa-

na na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000 zwana 
dalej rysunkiem planu.  

2. Załącznik nr 2 - rozstrzygnićcie dotyczące 
sposobu rozpatrzenia uwag do miejscowego pla-
nu.  

3. Załącznik nr 3 - rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji zapisanych w miejscowym planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury należących do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

 
§ 3. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone symbolem MN1, MN2; 

2) tereny dróg wewnćtrznych oznaczonych 
symbolami KDW1 i KDW2; 

3) teren zieleni izolacyjnej oznaczonej symbo-
lem ZI1, ZI2; 

4) teren cieku wodnego oznaczony symbolem 
ZCW. 

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
przebiegi dróg oraz ich szerokoċci w liniach roz-
graniczających okreċla rysunek miejscowego pla-
nu. 

 
Rozdział III 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego 

 
§ 4. Zakazuje sić lokalizacji reklam wielkopo-
wierzchniowych a także umieszczania reklam na 
ċcianach budynków i ogrodzeniach. 
 
§ 5. Zakazuje sić stosowania od strony dróg pu-
blicznych ogrodzeĉ z monolitycznych elementów, 
prefabrykatów betonowych i żelbetowych. 
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§ 6. Dopuszcza sić zabudowć i sposób zagospoda-
rowania terenów w sposób okreċlony w rozdziale 
7 niniejszej uchwały. Obsługa komunikacyjna te-
renów wyłącznie z dróg KDW. 
 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

 
§ 8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala 
sić nakaz zagospodarowania czćċci biologicznie 
czynnej poprzez wykonanie nasadzeĉ rodzimych 
gatunków roċlin charakterystycznych dla danego 
ċrodowiska. 
 
§ 9. 1. Ustala sić nakaz podłączenia wszystkich 
budynków do istniejącej sieci wodociągowej, na 
warunkach okreċlonych przez gestora sieci. 

2. Zakazuje sić budowy indywidualnych ujćć 
wody na cele bytowe. 

 
§ 10. 1. Ustala sić obowiązek odprowadzania ċcie-
ków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Zakazuje sić: 
1) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni 

ċcieków; 
2) stosowania systemów oczyszczania ċcie-

ków polegających na ich odprowadzaniu 
do gruntu i wód powierzchniowych. 

 
§ 11. 1. Ustala sić obowiązek odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z pasów drogowych do 
miejskiej kanalizacji deszczowej. Warunki tech-
niczne włączenia i sposób rozwiązania okreċli 
gestor sieci. 

2. Wody opadowe i roztopowe z dachów bu-
dynków i nawierzchni utwardzonych na terenach 
oznaczonych symbolem MN1 i MN2 należy zago-
spodarować w obszarze tych działek bezpoċrednio 
do gruntu. 

3. Sposób zagospodarowania wód opado-
wych i roztopowych nie może naruszać naturalne-
go kierunku spływu wód i zakłócać warunków 
gruntowo - wodnych na działkach sąsiednich. 

 
§ 12. 1. Nakazuje sić stosowanie do ogrzewania 
budynków energić elektryczną lub niskoemisyjne 
paliwa takie jak gaz i olej opałowy oraz urządzenia 
do ich spalania nie powodujące przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeĉ. 

2. Dopuszcza sić stosowanie paliw stałych 
pod warunkiem, że urządzenia do ich spalania 
spełniają standardy energetyczno - ekologiczne. 

 
§ 13. Ustala sić obowiązek gromadzenia odpadów 
komunalnych w pojemnikach i odstawianie ich po 
wstćpnej segregacji do punktu składowania odpa-
dów, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
przepisami odrćbnymi. 
 
§ 14. Nakazuje sić zachowanie istniejącej zieleni 
wysokiej zgodnie z przepisami odrćbnymi. 
 

Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków kultury współczesnej 
 
§ 15. Ustala sić obowiązek uzgadniania z Wielko-
polskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
prac ziemnych związanych z zabudowaniem lub 
zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia 
obowiązującego inwestora zakresu badaĉ arche-
ologicznych ze wzglćdu na wystćpowanie w ob-
szarze planu zewidencjonowanego stanowiska 
archeologicznego objćtego ochroną konserwator-
ską. 
 

Rozdział VI  
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

 

§ 16. 1. Dla terenu ZCW ustala sić obowiązek urzą-
dzenia ciągu pieszego wzdłuż cieku. 

2. Dla terenów ZI1 i ZI2 ustala sić obowiązek 
nasadzenia zielenią wysoką izolacyjną. 

 
Rozdział VII  

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy 

 

§ 17. Okreċla sić nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu, usytuowane w odle-
głoċci: 

1) od linii rozgraniczającej tereny drogi KDW1 
i KDW2 - 5,0 m; 

2) od linii rozgraniczającej drogć powiatową 
(ulica Lipowa)- 10,0 m. 

§ 18. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN1 i MN2: 

1. zakazuje sić: 
1) przeznaczania na cele lokalizowania bu-

dynków powierzchni wićkszej niż 35% po-
wierzchni działki, 

2) sytuowania budynków wyższych niż 2 kon-
dygnacje naziemne i wyższych niż 9,5m, 

3) sytuowania budynków o wyższym pozio-
mie posadowienia parteru niż +0,8m, 

4) sytuowania budynków garażowo - gospo-
darczych wolno stojących; 

2. nakazuje sić: 
1) przeznaczenie pod powierzchnić biologicz-

nie czynną (ogród, trawniki, zadrzewienia, 
zakrzewienia) co najmniej 50% powierzchni 
działki, 

2) sytuowanie budynków mieszkalnych w za-
budowie wolnostojącej w obrćbie wyzna-
czonych na załączniku graficznym pól za-
budowy kubaturowej, 

3) realizacjć garaży i pomieszczeĉ gospodar-
czych jako wbudowane lub przybudowane 
do budynku mieszkalnego, 
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4) stosowanie w budynkach dachów stro-
mych wielospadowych o kącie nachylenia 
22°-45° lub dachów płaskich: 

3. dopuszcza sić: 
1) sytuowanie na działce wyłącznie jednego 

budynku mieszkalnego, 
2) wykonanie kondygnacji podziemnej. 
 

§ 19. Na terenach okreċlonych w planie ZIl i ZI2: 
1. zakazuje sić: 

1) lokalizowania jakichkolwiek obiektów 
i budynków, 

2) lokalizowania miejsc postojowych, ċcieżek 
i nawierzchni spacerowych; 

2. nakazuje sić nasadzenie zielenią wysoką 
izolacyjną. 

 
§ 20. Na terenach okreċlonych w planie ZCW: 

1) zakazuje sić lokalizowania jakichkolwiek 
obiektów i budynków; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć ċcieżki spacero-
wej. 

 
§ 21. 1. Dla dróg wewnćtrznych KDW1 i KDW2 
dopuszcza sić na warunkach zgodnych z przepi-
sami odrćbnymi lokalizowanie urządzeĉ służących 
komunikacji, sieci infrastruktury technicznej, obiek-
tów małej architektury oraz pojemników na segre-
gowane odpady. 

2. Dla drogi wewnćtrznej KDW ustala sić: 
1) szerokoċć pieszojezdni w liniach rozgrani-

czających 6,0-8,0m; 
2) zakoĉczenie drogi placem do zawracania 

o wymiarach nie mniejszych niż 12,0m x 
12,0m. 

 
Rozdział VIII  

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych. 
 

§ 22. 1. Ustala sić granice strefy ochrony cyfrowej 
linii radiowej zgodnie z załącznikiem graficznym, w 
której zakazuje sić wznoszenia obiektów kubatu-
rowych powyżej 60,0m. 

2. Nie okreċla sić innych granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie ustalonych na podstawie przepi-
sów odrćbnych, w tym terenów chronionych, a 
także narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych, 
ze wzglćdu na niewystćpowanie ich na obszarze 
planu. 

 
Rozdział IX 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości. 

 
§ 23. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia szczegółowych zasad i warunków scalania i 

podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
odrćbnych. 
 

Rozdział X  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji infrastruktury technicznej. 
 

§ 24. 1. Dopuszcza sić modernizacjć, przebudowć i 
budowć dróg w wyznaczonych dla nich liniach 
rozgraniczających, na zasadach okreċlonych w 
przepisach odrćbnych i na warunkach okreċlonych 
przez zarządców dróg. 

2. Dopuszcza sić modernizacjć, przebudowć i 
budowć sieci i urządzeĉ istniejącej i planowanej 
infrastruktury technicznej na zasadach okreċlonych 
w przepisach odrćbnych i na warunkach okreċlo-
nych przez zarządców sieci. 

3. Nakazuje sić prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczających drogć 
jako sieci podziemne uwzglćdniając ich strefowa-
nie na zasadach okreċlonych w przepisach odrćb-
nych. 

4. Nakazuje sić podłączenie budynków do 
sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
okreċlonych przez gestorów sieci. 

 
§ 25. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
sić: 

1) zaopatrzenie w wodć z istniejącej sieci wo-
dociągowej; 

2) odprowadzenie ċcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej z uwzglćdnieniem 
Rozdziału 4 §10 ust. 1, 2; 

3) zaopatrzenie w energić elektryczną z istnie-
jącej sieci niskiego napićcia; 

4) zaopatrzenie w gaz przewodowy z sieci ist-
niejącej w ulicy Lipowej; 

5) ogrzewanie budynków urządzeniami opa-
lanymi ekologicznymi noċnikami energii z 
uwzglćdnieniem Rozdziału 4 §12 ust. 1.2. 

 
Rozdział XI  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzenia i użytkowania terenów. 
 

§ 26. Nie ustala sić tymczasowego zagospodaro-
wania i użytkowania terenów. 
 

Rozdział XII 
Ustalenia końcowe. 

 
§ 27. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennego ustala sić 30% stawkć stanowiącą 
podstawć okreċlenia jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 
 
§ 28. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szamotuły. 
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§ 29. Uchwała wchodzi życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy 

Szamotuły  
(-) Tomasz Stasiak 
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