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Na podstawie 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 pópniejszymi zmianami) Rada Gminy SzydEowo 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia wstępne:

§1. 1. Zgodnie z UchwaEą Nr VIII/42/07 Rady 
Gminy SzydEowo z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 
zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy SzydEo-
wo, przyjętego UchwaEą nr XIX/5/01 Rady Gminy 
SzydEowo z dnia 20 lutego 2001 r., uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla dziaEki nr 3/3 w obrębie Jaraczewo - gmina Szy-
dEowo o Eącznej powierzchni 1,001 ha.

2. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu w skali 1:1000.

3. Przedmiotem planu jest zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna oraz usEugowo ｡ produkcyjna z 
niezbędną infrastrukturą.

4. Integralnymi czę[ciami niniejszej uchwaEy są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący za-

Eącznik graficzny nr 1,
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci ze Studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy SzydEowo, sta-
nowiące zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiące zaEącznik nr 3,

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania stanowiące zaEącznik nr 
4.

§2. 1. Plan miejscowy okre[la:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu;
2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego;
3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków;
5) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu,

6) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci obję-
tych planem miejscowym;

7) zasady modernizacji i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego gospodarowa-
nia terenami;

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu 
są:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

przeznaczenia,
3) symbole poszczególnych terenów funkcjonal-

nych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§3. Uryte w planie okre[lenia oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ogra-

niczająca obszar usytuowania zabudowy. Lico bu-
dynku nie more przekraczać nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; dopuszcza się na wysoko[ci powyrej 
parteru wysunięcia poza linie zabudowy: ryzalitów, 
wykuszy -do 1,0 m, balkonów ｠ do 2 m, innych 
elementów programu architektonicznego ｠ do 0,5 
m. W przyziemiu dopuszcza się wysunięcie poza 
linie zabudowy: schodów zewnętrznych, daszków 
nad wej[ciami, studzienek do[wietlających piwnice, 
zjazdów do garary. Nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej ta-
kich jak: stacje transformatorowe, stacje redukcyjne 
gazu, przepompownie;

2) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony 
przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w 
stanie wykoGczonym na pEaszczyznę poziomą.

3) ogrodzenie arurowe - ogrodzenie którego aru-
rowa czę[ć stanowi co najmniej 60%powierzchni 
caEkowitej ogrodzenia.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne dla obszaru planu

§4. 1. W planie wydziela się następujące tereny 
funkcjonalne, oznaczone symbolami:

1) MN l - teren projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,

2) U/P 2 - teren usEugowo - produkcyjny,
3) KDW 3 - droga wewnętrzna,
4) ZI 4 - zieleG izolacyjna.
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2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposo-
bu zagospodarowania terenu:

1) na terenach MN od strony dróg dopuszcza się 
realizację ogrodzeG wyEącznie arurowych, do wyso-
ko[ci 1,60 m;

2) wysoko[ć budynku mierzy się od poziomu te-
renu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku, z 
wyEączeniem wej[ć do pomieszczeG technicznych, 
do najwyrszego punktu przekrycia dachu;

3) dopuszcza się lokalizację garary bezpo[rednio 
przy granicy dziaEek budowlanych.

3. Ustalenia zasad parcelacji:
1) przebieg linii rozgraniczających dla celów opra-

cowaG geodezyjnych okre[la się poprzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu;

2) dopuszcza się Eączenie dziaEek na terenach pro-
jektowanych z uwzględnieniem parametrów zawar-
tych w ustaleniach szczegóEowych;

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe dla terenów funkcjonal-

nych

§5. Teren oznaczony symbolem MN1
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca lub blipniacza;
2) dopuszcza się lokalizację lokali usEugowych nie 

przekraczających 30% powierzchni caEkowitej bu-
dynku.

3) dopuszcza się obiekty gospodarcze, garare 
wbudowane lub wolnostojące.

2. Ustalenia form zabudowy i sposobu zagospoda-
rowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w grani-
cach dziaEki budowlanej 30%,

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy 2 kondygna-
cje nadziemne, w tym druga w dachu, nie więcej nir 
7,5 m do kalenicy;

3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi o 
kącie nachylenia poEaci dachowych 30° do 45°;

4) pozostaEe obiekty gospodarcze kryte dachami 
dowolnymi.

5) nieprzekraczalne linie dla zabudowy okre[lone 
są na rysunku planu ｡ 5 m od linii rozgraniczającej 
zieleni izolacyjnej oraz drogi KDW3.

3. Ustalenia zasad parcelacji:
1) dopuszcza się podziaE na dziaEki budowlane o 

powierzchni nie mniejszej nir 1100 m2;
2) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 20 m;
3) kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do 

pasa drogowego w przedziale 84°-96°.
4. Ustalenia z zakresu [rodowiska przyrodniczego 

i kulturowego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 

granicach dziaEki budowlanej: 40%;
2) wprowadzić zieleG zimozieloną,
3) w oparciu o rozdziaE 4 uchwaEy.
5. Ustalenia dotyczące obsEugi komunikacyjnej:

1) obsEuga terenu z drogi wewnętrznej - dz. nr 11 
- o symbolu KDW3,

2) zapewnić minimum 2 miejsca postojowe na 
kardej wydzielonej dziaEce,

3) miejsca postojowe nalery zapewnić w grani-
cach wEasnej posesji.

6. Ustalenia dotyczące obsEugi inrynieryjnej - za-
opatrzenie sieci infrastruktury technicznej w oparciu 
o §12 ust 2.

§6. Teren oznaczony symbolem U/P 2
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usEugowo-pro-

dukcyjna,
2) dopuszcza się:
a) zabudowę usEugową, produkcyjną oraz socjalną 

niezbędna dla ww. zabudowy,
b) skEadowanie i magazynowanie odpadów,
c) budowę magazynów, wiat i boksów, garary, 

budynków gospodarczych oraz innych obiektów 
związanych z segregacją odpadów,

d) zastosowanie gotowych obiektów konerenero-
wych.

2. Ustalenia form zabudowy i sposobu zagospoda-
rowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w grani-
cach dziaEki budowlanej 80%

2) maksymalna wysoko[ć zabudowy do 3 kondy-
gnacji nadziemnych, nie więcej nir 10,0 metrów do 
kalenicy;

3) budynki kryte dachami o kącie nachylenia poEa-
ci dachowych do 45°;

4) nieprzekraczalne linie dla zabudowy okre[lone 
na rysunku planu ｡ 10,0 m od linii rozgraniczają-
cej teren 1 MN i 5 m od linii rozgraniczającej drogę 
KDW 3.

3. Ustalenia zasad parcelacji:
1) wydzielenie terenu funkcjonalnego w liniach 

rozgraniczających;
2) dopuszcza się podziaE na dziaEki budowlane pod 

warunkiem zachowania następujących parametrów:
a) dopuszcza się podziaE na dziaEki o powierzchni 

nie mniejszej nir 2000 m2;
b) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki 40 m;
c) kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa 

drogowego w przedziale 84°-96°.
d) zapewnienie dostępu do drogi dla nowo wy-

dzielonych dziaEek budowlanych.
4. Ustalenia z zakresu [rodowiska przyrodniczego 

i kulturowego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 

granicach dziaEki budowlanej: 10%;
2) wszelkie oddziaEywania związane z lokalizacją 

usEug nie mogą powodować przekroczenia standar-
dów jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepisami 
odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor po-
siada tytuE prawny dla podstawowej funkcji terenu;

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko,

4) w oparciu o rozdziaE 4 uchwaEy.
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5. Ustalenia dotyczące obsEugi komunikacyjnej:
1) obsEuga terenu z bezpo[rednio przylegEej drogi 

wewnętrznej -dz. nr 11-oznaczonej symbolem KDW 
3;

2) dopuszcza się lokalizację dróg zakEadowych i 
placu manewrowego;

3) niezbędną ilo[ć miejsc postojowych dla zabu-
dowy oblicza się wedEug wskapnika - 1 miejsce po-
stojowe/5 zatrudnionych;

4) miejsca postojowe nalery zapewnić w grani-
cach wEasnej posesji.

6. Ustalenia dotyczące obsEugi inrynieryjnej - za-
opatrzenie sieci infrastruktury technicznej w oparciu 
o §12 ust 2.

§7. Teren funkcjonalny oznaczony symbolem 
KDW 3

1. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna będą-
ca poszerzeniem dziaEki drogowej nr 11 ,przylegEej 
do wschodniej granicy planu.

2. Szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających 
objętych planem 5,0 m.

3. Zakaz dokonywania podziaEów nie związanych 
z wydzieleniem dziaEek gruntu pod drogę.

4. Dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci in-
frastruktury.

5. Ustalenia z zakresu [rodowiska przyrodniczego 
i kulturowego w oparciu o rozdziaE 4.

§8. Teren funkcjonalny oznaczony symbolem ZI 4
1. Przeznaczenie terenu: zieleG izolacyjna - zieleG 

niska, [rednia i wysoka skEadająca się z gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia.

2. Powierzchnia bologicznie czynna 100%.
3. Zakaz podziaEu terenu.
4. Dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci in-

frastruktury.
5. Ustalenia z zakresu [rodowiska przyrodniczego 

i kulturowego w oparciu o rozdziaE 4.

RozdziaE IV
Ustalenia z zakresu ochrony [rodowiska i ochro-

ny dziedzictwa kulturowego

§9. W zakresie ochrony [rodowiska:
1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodują-

cych przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny, dla pod-
stawowej funkcji terenu;

2) opuszcza się wprowadzenie umocnieG wzdEur 
ciągów komunikacyjnych zabezpieczających przed 
uruchomieniem procesów osuwiskowych;

3) masy ziemne, powstaEe podczas prac budow-
lanych, w pierwszej kolejno[ci zagospodarować w 
miejscu realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usu-
wania ich nadmiaru zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

4) w budynkach z pomieszczeniami wymagają-

cymi ochrony akustycznej zapewnić zastosowanie 
przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjno[ci 
akustycznej.

§10. Na terenie objętym planem, znajduje się za-
ewidencjonowane stanowisko archeologiczne będą-
ce pod ochroną konserwatorską. W zakresie ochro-
ny dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek 
uzgadniania z wEa[ciwym Konserwatorem Zabyt-
ków, prac ziemnych związanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem terenu w obrębie stanowisk 
wskazanych na rysunku planu, w celu ustalenia 
obowiązującego inwestora zakresu prac archeolo-
gicznych.

§11. Teren objęty planem:
1) nie wymaga scalenia i podziaEu,
2) nie obejmuje obszarów przestrzeni publicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,

3) nie podlega ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym terenów górniczych, a takre na-
raronych na niebezpieczeGstwo powodzi oraz za-
groronych osuwaniem się mas ziemnych.

RozdziaE V
Ustalenia z zakresu obsEugi inrynieryjnej i przepi-

sów odrębnych

§12. 1. Ustalenia dotyczące obsEugi komunikacyj-
nej:

1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem ustala się z istniejącej drogi publicznej (przy-
lega do obszaru planu) poprzez wewnętrzną drogę 
(dz. Nr 11) poprzez istniejący zjazd;

2) powiązania obszaru objętego planem z istnie-
jącym ukEadem komunikacyjnym zewnętrznym za-
pewniać będzie droga wewnętrzna,

3) zakaz lokalizacji zjazdu na teren MN1 bezpo-
[rednio z drogi wojewódzkiej nr 179.

2. Ustalenia dotyczące obsEugi inrynieryjnej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) z projektowanej sieci wodociągowej zasilanej 

poprzez istniejącą sieć wodociągową w drodze wo-
jewódzikiej nr 179 lub z sieci na dziaEce nr 99;

b) system wodociągowy nalery realizować:
- z zapewnieniem funkcjonowania publicznych 

urządzeG zaopatrzenia w wodę w warunkach spe-
cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
obrony cywilnej,

- z uwzględnieniem wymaganego zapotrzebowa-
nia na wodę dla celów przeciwporarowych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami przeciwporarowymi;

2) odprowadzanie:
a) [cieków odbywać się będzie poprzez projekto-

waną sieć kanalizacji sanitarnej z istniejącej sieci w 
drodze wojewódzkiej nr 179 lub z sieci na dziaEce 
nr 99;

b) wód opadowych lub roztopowych z nawierzch-
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ni utwardzonych na terenie U/P2 przed zrzutem do 
odbiornika wymaga podczyszczenia; ustala się za-
kaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opado-
wych lub roztopowych z ww. powierzchni bezpo-
[rednio do gruntu lub do cieków powierzchniowych;

c) wód opadowych i roztopowych z dachów na 
obszar wEasnej dziaEki bez naruszenia interesu osób 
trzecich.

3) zaopatrzenie w ciepEo z indywidualnych pródeE 
ciepEa z zaleceniem zastosowania ekologicznych 
czynników grzewczych, takich jak: olej, gaz, ener-
gia elektryczna, niekonwencjonalne pródEa ciepEa - 
takie jak: kolektory sEoneczne,

4) zasilanie w energię elektryczną z projektowa-
nych elektroenergetycznych linii kablowych niskich 
napięć (15 kV) z istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej;

5) obsEuga telekomunikacyjna poprzez rozbudowę 
istniejących sieci telekomunikacyjnych;

6) przewiduje się czasowe gromadzenie odpadów 
w pojemnikach ustawionych na poszczególnych po-
sesjach a następnie wyworenie ich na skEadowisko 
odpadów; sposób gromadzenia odpadów winien 
zapewnić morliwo[ć ich selektywnej zbiórki. Zago-
spodarowanie odpadów winno być zgodne z prze-
pisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami 
oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

3. W zakresie prowadzenia i urytkowania ciągów 
infrastruktury:

1) w liniach rozgraniczających drogę wewnętrz-
ną dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej;

2) nowe sieci inrynieryjne nalery prowadzić jako 
podziemne;

3) do urządzeG i sieci infrastruktury technicznej 
urytkownik jest zobowiązany zapewnić dostęp lub 
przebudować kolizyjne odcinki;

4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę pod-
ziemnych istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej poprzez zmianę parametrów, 
przekrojów i przebiegów;

5) w liniach rozgraniczających drogę wewnętrz-
ną dopuszcza się ustawienie pojemników sEurących 
gromadzeniu odpadów przeznaczonych do odzysku.

RozdziaE VI
Ustalenia koGcowe

§13. W zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów - do czasu 
zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwaEy zezwala się na dotychczasowe 
urytkowanie.

§14. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych 
pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, o Eącz-
nej powierzchni 1,001 ha, w tym:

a) RIII b o powierzchni 0,8347 ha w oparciu o 
decyzję znak: GZ.tr.057-602-465/09 Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2009 r.

b) RIV a o powierzchni 0,1663 ha.

§15. Ustala się stawkę procentową sEurącą nali-
czaniu opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysoko[ci 30%.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy SzydEowo.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i podlega publikacji na 
stronie internetowej gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) MirosEaw Pierko
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Obszar objęty projektem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla dziaEki nr 3/3 
poEoronej w obrębie Jaraczewo obejmuje tereny 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne oraz tereny usEugowo-produkcyjne. Te-
ren poEorony jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 
179 oraz stanowi kontynuację istniejącej zabudowy 
osadniczej. DziaEka znajduje się w obszarze wskaza-
nym w studium pod zabudowę, w granicach zlewni 
grawitacyjnej. Ustalenia niniejszego planu zachowu-

ją kierunek rozwoju wsi Jaraczewo, zgodny ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy SzydEowo

Wobec powyrszego Rada Gminy SzydEowo 
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla dziaEki nr 3/3 poEoronej 
w obrębie Jaraczewo w gminie SzydEowo, z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy SzydEowo.

Rada Gminy SzydEowo stwierdza, re podczas dys-
kusji publicznej, wyEorenia projektu planu do publicz-
nego wglądu oraz w terminie okre[lonym ustawą o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 

wniesiono radnych uwag do projektu planu.
Wobec powyrszego, rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu jest bezprzed-
miotowe.

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 7 ust. l pkt 
2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy 
stwierdza, ir ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla dziaEki nr 3/3 poEoro-
nej w obrębie Jaraczewo, nie dotyczą inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy. A zatem nie spowoduj ą ob-
ciąrenia dla budretu gminy.

Uzasadnienie:
W oparciu o prognozę skutków finansowych 

uchwalenia planu, stwierdzono, re:
1. przedmiotowy plan nie wprowadza inwestycji 

polegających na budowie infrastruktury technicznej 
nalerącej do gminy.

2. teren objęty planem stanowi wEasno[ć prywat-
ną.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XL/281/10

Rady Gminy SzydEowo
z dnia 26 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZYDDOWO

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XL/281/10

Rady Gminy SzydEowo
z dnia 26 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

ZaEącznik Nr 4
do uchwaEy Nr XL/281/10

Rady Gminy SzydEowo
z dnia 26 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA


