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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.) przedmioto-
wy projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od dnia 20.09.2010 r. do dnia 
12.10.2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 27.10.2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzy-
gnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje: 

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nie przewiduje się inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LXXXI/829/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usEug we wsi Sady, dziaEki nr 61/1, 61/2, 62/1

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LXXXI/829/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usEug we wsi Sady, dziaEki nr 61/1, 61/2, 62/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiana: Dz.U. z 2002r. 
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 
80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 
172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 
17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. 
z 2008r. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458, 
Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 
poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 
poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 
poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008r. Nr 199 

poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, 
Dz.U. z 2010r. 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), Rada Gminy 
Czarnków Uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze 
wsi Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II, zwa-
ny dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem stanowią: 
granice administracyjne miasta Czarnkowa, linie 
rozgraniczające drogę wojewódzką nr 178 i ul. 
Wiejską, rozgraniczenia terenów zabudowy jedno-
rodzinnej wsi Zmieszkowo w rejonie ul. MiEej i ul. 
Jana PawEa II, terenów le[nych oraz rozgraniczenie 
pasa drogowego planowanej drogi gEównej, Eączą-
cej drogę nr 182 (Dębe) z drogą nr 178, zgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
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 z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 12 ｠ 1219 ｠ Poz. 325

przestrzennego wsi Zmieszkowo i BiaEęryn.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono 

graficznie na rysunku planu, zwanym dalej rysun-
kiem.

4. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują:
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 

zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Czarnków, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Czarnków na obszarze 
wsi Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 do 
uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obszary objęte ochroną na podstawie przepi-
sów szczególnych, w tym tereny górnicze oraz za-
grorone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych;

2) zabytki i dobra kultury wspóEczesnej;
3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w 

przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, okre[lanej w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

3) szczegóEowych zasad i warunków scalenia oraz 
ponownego podziaEu nieruchomo[ci.

§3. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usEugowej, oznaczenie na rysunku MN/U;

3) teren urządzeG infrastruktury technicznej od-
prowadzenia [cieków komunalnych, oznaczenie na 
rysunku ｠ Ks;

4) tereny gminnych dróg dojazdowych (drogi pu-
bliczne), oznaczenie na rysunku ｠ KD-D;

5) teren dróg publicznych (poszerzenie pasa dro-
gowego ul. Wiejskiej), oznaczenie na rysunku ｠ KD;

6) tereny infrastruktury technicznej, oznaczenie 
na rysunku ｠ Ki;

7) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysun-
ku ｠ Z;

8) teren wód [ródlądowych, oznaczenie na rysun-
ku ｠ WS;

9) teren rolniczy, wyEączony z zabudowy obiekta-
mi kubaturowymi, oznaczenie na rysunku ｠ R.

2. Tereny zabudowy, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 i 2, stanowią tereny, dla których w przepisach 
o [rodowisku ustalone zostaEy dopuszczalne pozio-
my haEasu:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN);

2) dla terenów mieszkaniowo-usEugowych (MN/U).
3. Na caEym obszarze objętym planem nie loka-

lizuje się obiektów o wysoko[ci 50,0 m i przekra-
czających wysoko[ć 50,0 m od poziomu terenu, 
wymagających stosownych zgód wynikających z 
przepisów Prawa lotniczego, z wyEączeniem inwe-
stycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicz-
nej.

4. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz rór-
nych zasadach zagospodarowania zostaEy ozna-
czone dodatkowym symbolem cyfrowym, a w od-
niesieniu do poszczególnych dziaEek, na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ｠ 
symbolami ｧm1ｦ.

§4. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące linie zabudowy, sEurące usytu-
owaniu gEównej bryEy budynków; przed obowiązują-
cą linią mogą znajdować się okapy, ryzality, wyku-
sze, obudowane partie wej[ciowe do budynku itp. 
elementy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
dotyczące wszystkich obiektów kubaturowych na 
dziaEce i elementów zaliczanych do kubatury brutto 
budynku;

3) wymagany kierunek przewarającej kalenicy w 
budynku;

4) zasada podziaEu na dziaEki budowlane.
2. Poprzez wymagane ksztaEtowanie przewarają-

cej kalenicy w budynku nalery rozumieć ksztaEtowa-
nie kalenicy oraz przewarającej powierzchni poEaci 
dachowej w budynku o symetrycznej geometrii da-
chów dwuspadowych ｠ w stosunku do linii rozgra-
niczającej ulicę (kalenicowe sytuowanie budynków); 
powyrsze nie wyklucza jednoczesnego zastosowa-
nia innych kierunków nachyleG w czę[ci elementów 
poEaci dachowych, sEurących ksztaEtowaniu formy 
architektonicznej budynku.

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) ustala się następujące warunki za-
budowy i zagospodarowania:

1) teren MN1 ｠ przeznaczony do zabudowy i za-
gospodarowania na czterech dziaEkach, z zastoso-
waniem:

a) budowy na kardej dziaEce dwóch budynków:
 mieszkalnego wolno stojącego o wysoko[ci II 

kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o na-
chyleniu poEaci dachowych co najmniej 35°, w tym 
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poddasze urytkowe lub I kondygnacji, z dachem 
stromym o nachyleniu poEaci da-chowych co naj-
mniej 30°, w tym poddasze nieurytkowe,

 gospodarczego, o wysoko[ci I kondygnacji nad-
ziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniej-
szym nir 20°, sytuowanego przy granicy dziaEki są-
siedniej, chyba re z rysunku wynika inaczej,

b) kalenicowego usytuowania wszystkich budyn-
ków w stosunku do drogi, zgodnie z ustaleniami §4,

c) maEo zrórnicowanej wysoko[ci kalenicy w są-
siadujących budynkach mieszkalnych ｠ nieprzekra-
czającej 0,50 m i wysoko[ci budynków nieprzekra-
czającej 9,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu do 
budynku,

d) zblironej kolorystki pokryć dachowych na 
wszystkich budynkach;

2) teren MN2 ｠ przeznaczony do zabudowy i za-
gospodarowania na czterech dziaEkach, z zastoso-
waniem:

a) budowy na kardej dziaEce dwóch budynków:
 mieszkalnego wolno stojącego o wysoko[ci II 

kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o 
nachyleniu poEaci dachowych co najmniej 35°, w 
tym poddasze urytkowe lub I kondygnacji, z da-
chem stromym o nachyleniu poEaci dachowych co 
najmniej 30°, w tym poddasze nieurytkowe,

 gospodarczego, w zabudowie blipniaczej (zabu-
dowa przy granicy) o wysoko[ci I kondygnacji nad-
ziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniej-
szym nir 20°,

b) kalenicowego usytuowania wszystkich budyn-
ków w stosunku do drogi, zgodnie z ustaleniami §4,

c) maEo zrórnicowanej wysoko[ci kalenicy w są-
siadujących budynkach mieszkalnych ｠ nieprzekra-
czającej 0,50 m i wysoko[ci budynków nieprzekra-
czającej 9,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu do 
budynku,

d) jednakowego poziomu kalenicy i nachylenia po-
Eaci dachowej w budynkach gospodarczych o po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50,0 m², 
lokalizowanych przy wspólnej granicy dziaEek,

e) zblironej kolorystki pokryć dachowych na 
wszystkich budynkach;

3) teren MN3 ｠ przeznaczony do zabudowy i za-
gospodarowania na dziesięciu dziaEkach, z zastoso-
waniem:

a) budowy na kardej dziaEce dwóch budynków:
 mieszkalnego wolno stojącego o wysoko[ci II 

kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o 
nachyleniu poEaci dachowych co najmniej 35°, w 
tym poddasze urytkowe lub I kondygnacji, z da-
chem stromym o nachyleniu poEaci dachowych co 
najmniej 30°, w tym poddasze nieurytkowe,

 gospodarczego, w zabudowie blipniaczej (zabu-
dowa przy granicy) o wysoko[ci I kondygnacji nad-
ziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniej-
szym nir 20°, z wyEączeniem dziaEek oznaczonych 
symbolem ｧm1ｦ, na których lokalizuje się budynek 
gospodarczy wolno stojący o powierzchni zabudo-
wy nieprzekraczającej 50,0 m²,

b) kalenicowego usytuowania wszystkich budyn-
ków w stosunku do drogi, zgodnie z ustaleniami §4,

c) maEo zrórnicowanej wysoko[ci kalenicy w są-
siadujących budynkach mieszkalnych ｠ nieprzekra-
czającej 0,50 m i wysoko[ci budynków nieprzekra-
czającej 9,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu do 
budynku,

d) jednakowego poziomu kalenicy i nachylenia po-
Eaci dachowej w budynkach gospodarczych o po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50,0 m², 
lokalizowanych przy wspólnej granicy dziaEek,

e) zblironej kolorystki pokryć dachowych na 
wszystkich budynkach;

4) teren MN4 ｠ przeznaczony do zabudowy i za-
gospodarowania na czterech dziaEkach, z zastoso-
waniem:

a) budowy na kardej dziaEce dwóch budynków:
 mieszkalnego wolno stojącego o wysoko[ci II 

kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o 
nachyleniu poEaci dachowych co najmniej 35°, w 
tym poddasze urytkowe lub I kondygnacji, z da-
chem stromym o nachyleniu poEaci dachowych co 
najmniej 30°, w tym poddasze nieurytkowe,

 gospodarczego, w zabudowie blipniaczej (zabu-
dowa przy granicy) o wysoko[ci I kondygnacji nad-
ziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniej-
szym nir 20°,

b) kalenicowego usytuowania wszystkich budyn-
ków w stosunku do drogi, zgodnie z ustaleniami §4,

c) maEo zrórnicowanej wysoko[ci kalenicy w są-
siadujących budynkach mieszkalnych ｠ nieprzekra-
czającej 0,50 m i wysoko[ci budynków nieprzekra-
czającej 9,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu do 
budynku,

d) jednakowego poziomu kalenicy i nachylenia po-
Eaci dachowej w budynkach gospodarczych o po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50,0 m², 
lokalizowanych przy wspólnej granicy dziaEek,

e) zblironej kolorystki pokryć dachowych na 
wszystkich budynkach;

5) teren MN5 ｠ przeznaczony do zabudowy i za-
gospodarowania na czterech dziaEkach, z zastoso-
waniem:

a) budowy na kardej dziaEce dwóch budynków:
 mieszkalnego wolno stojącego o wysoko[ci II 

kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o 
nachyleniu poEaci dachowych co najmniej 35°, w 
tym poddasze urytkowe lub I kondygnacji, z da-
chem stromym o nachyleniu poEaci dachowych co 
najmniej 30°, w tym poddasze nieurytkowe,

 gospodarczego, w zabudowie blipniaczej (zabu-
dowa przy granicy) o wysoko[ci I kondygnacji nad-
ziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniej-
szym nir 20°, z wyEączeniem dziaEki oznaczonej 
symbolem ｧm1ｦ, na której lokalizuje się budynek 
gospodarczy wolno stojący o powierzchni zabudo-
wy nieprzekraczającej 50,0 m²,

b) kalenicowego usytuowania wszystkich budyn-
ków w stosunku do drogi, zgodnie z ustaleniami §4,

c) wysoko[ci kalenicy budynków mieszkalnych od 
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poziomu terenu, na wszystkich dziaEkach, nieprze-
kraczającej 9,0 m od poziomu terenu przy wej[ciu 
do budynku,

d) jednakowego poziomu kalenicy i nachylenia po-
Eaci dachowej w budynkach gospodarczych o po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50,0 m², 
lokalizowanych przy wspólnej granicy,

e) zblironej kolorystki pokryć dachowych na 
wszystkich budynkach.

2. Dla wszystkich terenów mieszkaniowych, 
o których mowa w ust.1, ustala się następujące 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy i zagospodaro-
wania:

1) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 
25% powierzchni dziaEki;

2) co najmniej 50% powierzchni dziaEki jako tere-
nu biologicznie czynnego;

3) co najmniej 2 miejsca postojowe na dziaEce.
3. Okre[lona w §4 ust.1 pkt 4 zasada podziaEu na 

dziaEki budowlane odnosi się do:
1) oznaczonej graficznie geometrii podziaEu;
2) obowiązującej ilo[ci wydzielonych dziaEek, 

okre[lonej w ust. 1 pkt 1 ÷ 5;
3) szeroko[ci dziaEek niestanowiących dziaE-

ki skrajnej na wyznaczonych terenach, o których 
mowa w ust. 1 (MN1 ÷ MN5) ｠ nie mniejszej nir 
25,0 m;

4) zakazu scalania dziaEek.

§6. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEugowej (MN/U) ustala się następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) realizację budynku mieszkalnego o wysoko[ci 
II kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o 
nachyleniu poEaci dachowych co najmniej 35°, w 
tym poddasze urytkowe oraz kubaturowo związa-
nego budynku usEugowego o wysoko[ci I kondy-
gnacji nadziemnej, z formą dachu jak w budynku 
mieszkalnym;

2) dopuszczalną realizację caEej kubatury, o której 
mowa w pkt 1 ｠ w jednym budynku jako budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, z usEugą w parterze 
o powierzchni przekraczającej 30% powierzchni 
mieszkalnej;

3) dopuszczalną realizację budynku gospodarcze-
go, w zabudowie blipniaczej z zabudową przy gra-
nicy sąsiedniej dziaEki, o wysoko[ci I kondygnacji 
nadziemnej z dachem stromym, speEniającego wy-
magania §5 ust.1 pkt 2 lit. d;

4) dopuszczalną realizację obiektów, o których 
mowa w pkt 1, z formą stropodachu pEaskiego, 
z zachowaniem zrórnicowania wysoko[ci czę[ci 
mieszkalnej i usEugowej; zastosowanie powyrszego 
ustalenia wyklucza realizację odrębnego budynku 
gospodarczego oraz etapową realizację zabudowy;

5) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 
30% powierzchni dziaEki;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynnego co 
najmniej 20% powierzchni dziaEki.

2. Wyznaczony teren, o którym mowa w ust. 1, 

more być przeznaczony w caEo[ci na cele podsta-
wowych usEug handlu oraz usEug bytowych, sEu-
rących codziennej obsEudze mieszkaGców, z wyEą-
czeniem: gastronomii, handlu paliwami i pojazdami 
mechanicznymi, handlu placowego, warsztatów 
mechanicznych, obsEugi samochodów itp. funkcji, 
z zastosowaniem następujących warunków zabudo-
wy i zagospodarowania:

1) realizacji jednego budynku o wysoko[ci I kon-
dygnacji z formą dachu wielospadowego, o nachy-
leniu poEaci dachowych nie mniejszym nir 20°;

2) powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 
450,0 m²;

3) powierzchni terenu biologicznie czynnego co 
najmniej 10% powierzchni dziaEki;

4) lokalizacji co najmniej pięciu miejsc postojo-
wych na terenie dziaEki.

§7. Na wyznaczonym terenie urządzeG infrastruk-
tury technicznej odprowadzenia [cieków komu-
nalnych (Ks) dopuszcza się realizację wszystkich 
obiektów budowlanych związanych z wyznaczoną 
funkcją.

§8. 1. Ochronę [rodowiska i krajobrazu kulturo-
wego zapewnia się w szczególno[ci poprzez:

1) uzbrojenie techniczne caEego terenu objętego 
planem, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz 
odbiór [cieków komunalnych;

2) ochronę [rodowiska poprzez stosowanie urzą-
dzeG zapewniających wymagane standardy wpro-
wadzania [cieków opadowych i roztopowych do 
[rodowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ochronę wyznaczonych terenów przed haEa-
sem, zgodnie z wymaganymi standardami wynikają-
cymi z przepisów o [rodowisku;

4) ochronę powierzchni ziemi na podstawie usta-
lonych standardów zabudowy, w tym wymagaG do-
tyczących powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych, z wykorzystaniem próchniczej warstwy gleby 
z obszaru objętego zabudową;

5) ustalone zasady ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

6) zachowanie otwartej przestrzeni przyrodniczej 
terenów rolniczych i wód powierzchniowych;

7) wyznaczenie terenów zieleni izolacyjnej.
2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-

turowego, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków ustaliE obowiązek:

1) prowadzenia badaG archeologicznych na obsza-
rze robót ziemnych związanych z zabudowaniem i 
zagospodarowaniem terenu;

2) uzyskania, przed pozwoleniem na budowę, sto-
sownego pozwolenia na prowadzenie badaG arche-
ologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Zagospodarowanie odpadów, w tym niebez-
piecznych i budowlanych, obejmujących równier 
masy ziemne powstaEe w procesie realizacji inwe-
stycji, nastąpi zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi w tym 
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zakresie.

§9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące zasady infrastruktury technicznej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę ｠ z wiejskiej 
sieci wodociągowej;

2) zbiorowe odprowadzenie [cieków komunal-
nych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych, z zastosowaniem retencji powierzchniowej, 
speEniającej wymogi ochrony [rodowiska przed za-
nieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczalne zbiorowe odprowadzenie [cie-
ków opadowych i roztopowych z uszczelnionych 
powierzchni, na obszarze cząstkowej zlewni [cie-
kowej drogi KD-D1, poprzez lokalne urządzenia na 
terenie Z2;

5) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejących 
sieci, zgodnie z warunkami dostawcy;

6) zaopatrzenie w ciepEo, z lokalnych systemów 
grzewczych, z zastosowaniem paliw charakteryzu-
jących się niską emisją substancji do powietrza, w 
szczególno[ci gazu i urządzeG do ich spalania speE-
niających wymogi ochrony [rodowiska.

2. Na obszarze objętym planem mogą być realizo-
wane wszystkie urządzenia i budowle w zakresie in-
frastruktury technicznej, związane z obsEugą wyzna-
czonych terenów, w tym niewymienione w ust. 1.

3. Do czasu realizacji infrastruktury technicznej 
zbiorowego odprowadzenia [cieków komunalnych 
dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, z wywozem do punktów zlew-
nych istniejących oczyszczalni [cieków komunal-
nych.

§10. 1. Zewnętrzną obsEugę komunikacyjną ob-
szaru zapewnia droga wojewódzka nr 178 i ul. Wiej-
ska, poprzez zjazd na drogę KD-D1.

2. Dostęp do wyznaczonych terenów zapewnia 
ukEad obsEugujący gminnych dróg dojazdowych w 
powiązaniu z ulicami Wiejską i MiEą, obejmujący na-
stępujące drogi:

1) drogę KD-D1 stanowiącą sięgacz komunikacyj-
ny od ul. Wiejskiej, w tym poszerzenie istniejącej 
drogi pieszojezdnej (droga poza planem), jako inte-
gralnej czę[ci pasa drogowego drogi dojazdowej, 
zapewniającej dostęp do terenów mieszkaniowych 
oraz terenów infrastruktury technicznej obszaru ob-
jętego planem;

2) drogę KD-D2 stanowiącą ukEad drogi koEowej 
i pieszorowerowej, ze zjazdami z drogi KD-D1; w 
pasie drogowym graniczącym z terenem rolniczym 
dopuszcza się realizację transformatorowej stacji 
elektroenergetycznej, o ile będzie to wymagane dla 
obsEugi terenu objętego planem;

3) poszerzenie pasa drogowego ul. Wiejskiej (KD), 
o którym mowa w §3 ust.1 pkt 5, z dopuszczalnym 
przeznaczeniem dla:

a) przebudowy skrzyrowania drogi wojewódzkiej 
nr 178 z ul. Wiejską,

b) przedpola wyznaczonego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usEugowej, w tym 
miejsc postojowych,

c) powiązania komunikacyjnego z wyznaczoną 
drogą dojazdową KD-D1.

3. W linii rozgraniczającej planowanej drogi gEów-
nej ustalonej w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Zmieszkowo i BiaEęryn 
｠ (obwodnica miasta Czarnkowa) ustala się zakaz 
zjazdów z tej drogi na obszar objęty planem.

4. WzdEur drogi, o której mowa w ust. 3, oraz 
drogi nr 178 wyznacza się pasy infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanej z drogą (Ki1) oraz pasy zieleni 
izolacyjnej (Z1 i Z2), z dopuszczeniem:

1) realizacji dróg rowerowych, sEurących powią-
zaniom ponadlokalnym ｠ w wyznaczonych pasach 
infrastruktury technicznej - Ki1;

2) realizacji urządzeG oczyszczających [cieki opa-
dowe i roztopowe ｠ na terenie zieleni izolacyjnej - 
Z2.

5. Wyznaczony pas infrastruktury technicznej Ki2 
sEury obsEudze eksploatacyjnej istniejącej linii elek-
troenergetycznej 15kV oraz dojazdowi do terenów 
rolniczych; na terenie Ki2, przy linii rozgraniczającej 
drogę KD-D1, dopuszcza się realizację transforma-
torowej stacji elektroenergetycznej, o ile będzie to 
wymagane dla obsEugi terenu objętego planem.

§11. Dla obszaru objętego planem ustala się 
stawkę 25% sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Czarnków.

§13. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwaEą 
tracą moc ustalenia uchwaEy Nr XXXV/270/2005 
Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 8 grudnia 2005 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zmieszkowo i BiaEęryn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 3 
poz. 40 z dnia 04.01.2006 r.)

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący
(-) Henryk Mietlicki
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Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U z 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 
2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. 
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413, Dz. U. 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), Rada Gminy Czarnków stwierdza zgodno[ć 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Czarnków na obszarze wsi Zmieszkowo 
w rejonie ul. Jana PawEa II z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czarnków (uchwaEa Nr L/354/10 
Rady Gminy Czarnków z 24 wrze[nia 2010 r.) 

Uzasadnienie
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana PawEa II obejmu-
je tereny wyznaczone dla rozwoju przestrzennego 
wsi Zmieszkowo, jako obszaru zurbanizowanego 
wsi w wyznaczonej aglomeracji [ciekowej. Teren 
wyznaczony w projekcie planu miejscowego sEu-
ry zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Gminy 
Czarnków. Ustalenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego są zgodne z po-
lityką przestrzenną w zakresie ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego, ochrony [rodowiska przyrodnicze-
go i kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury 
technicznej.

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U z 
2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 
2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz.1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 
75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 
149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043),

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruk-
tury technicznej zapisane w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego gminy Czarnków 
na obszarze wsi Zmieszkowo w rejonie ulicy Jana 
PawEa II, obejmują realizację:

1) sieci wodociągowych ø 100, L = 595,0 m;
2) sieci kanalizacji sanitarnej ø 200, L = 635,0 m;

3) rurociąg tEoczny ø 90, L = 292,0 m;
4) przepompowni [cieków sanitarnych (kpl. urzą-

dzeG).

§2. Zadania wymienione w §1 będą realizowane 
etapowo, zgodnie z wieloletnim planem inwestycyj-
nym.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygnięciu, zostaną sfinansowane ze [rodków 
budretowych Gminy Czarnków, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych oraz Prawa zamówieG 
publicznych.
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ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW
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ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW NA OBSZARZE WSI ZMIESZKOWO W 

REJONIE ULICY JANA PAWDA II, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA


