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

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze 
wsi Brzepno w rejonie ulicy Kwiatowej.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony liniami roz-
graniczającymi ul. Czarnkowską (droga wojewódzka 
nr 182) i ul. Kwiatową oraz rozgraniczeniem dziaEek 
nr ewid. 175/23 i 175/7 (oczyszczalnia [cieków) w 
Brzepnie.

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 Brzep-
no w rejonie ulicy Kwiatowej z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czarnków, stanowiące zaEącznik 
nr 2 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) 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) zasad i warunków scalenia oraz ponownego 

podziaEu nieruchomo[ci.

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

1) teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczenie na rysunku ｠ MW;

2) teren rekreacji i sportu, oznaczenia na rysunku 
｠ US;

3) teren poszerzenia pasa drogowego drogi dojaz-
dowej (ul. Kwiatowa), oznaczenie na rysunku ｠ KD-
D;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczenie na rysunku 
｠ ZP.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
stanowią rodzaj terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW) oraz terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych (US), dla których w przepisach o 
[rodowisku ustalone zostaEy dopuszczalne poziomy 
haEasu.

3. Droga dojazdowa, o której mowa w ust. 1 pkt 
3, zapewnia obsEugę wyznaczonych terenów.

4. 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, z 
wyEączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 
Eączno[ci publicznej.

§4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej (MW), o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1, 
ustala się morliwo[ć rozbudowy istniejącego bu-
dynku (dobudowa do istniejącego budynku) lub bu-
dowę wolno stojącego budynku, z zastosowaniem:

1) zachowania formy istniejącego budynku, w 
tym wysoko[ci i geometrii dachu;

2) realizację nowej zabudowy w granicach mak-
symalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, w 
formie nawiązującej do budynku istniejącego i wy-
soko[ci II ÷ III kondygnacji nadziemnych ze stropo-
dachem pEaskim;

3) wskapnika zabudowy nieprzekraczającego 60% 
powierzchni terenu wyznaczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i powierzchni 
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terenu biologicznie czynnego bilansowanego Eącznie 
na terenach MW i ZP, nie mniejszej nir okre[lona w 
przepisach Prawa budowlanego;

4) realizacji miejsc postojowych na terenie wyzna-
czonej drogi wewnętrznej (KD-D) oraz terenie zabu-
dowy mieszkaniowej, co najmniej 1 miejsce posto-
jowe/1 mieszkanie.

§5. 1. Teren rekreacji i sportu (US) sEury realizacji:
1) boisk do gry oraz innych urządzeG rekreacyj-

nych;
2) zwartej zieleni izolacyjnej, zapewniającej izola-

cję od terenu oczyszczalni (pas co najmniej 100 m);
3) urządzonej zieleni rekreacyjnej.
2. Na wyznaczonym terenie realizuje się budowle 

związane z przeznaczeniami okre[lonymi w ust.1, 
miejsca postojowe w ilo[ci 1/100 m² powierzchni 
zabudowy obiektów sportowych oraz zachowuje 
istniejące uzbrojenie techniczne terenu, z zapewnie-
niem dostępu eksploatacyjnego.

§6. 1. Ochronę [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zapewnia się poprzez:

1) zbiorowe odprowadzenie [cieków komunal-
nych i opadowych;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej;
3) nakaz zachowania istniejącej zieleni naturalnej 

oraz nasadzeG zieleni urządzonej;
4) ochronę wyznaczonych terenów zabudowy ｠ 

przed haEasem;
5) wymagane standardy zabudowy, w tym po-

wierzchni biologicznie czynnej;
6) ochronę dziedzictwa archeologicznego.
2. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na 

caEym obszarze objętym planem, wymagane jest 
zgEaszania prac ziemnych, związanych z zagospo-
darowaniem lub zabudowaniem terenu, do Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu 
prac archeologicznych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

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

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z wiejskiej sieci wodo-
ciągowej;

2) odprowadzenie [cieków komunalnych do ist-
niejących sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;

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

5) zaopatrzenie w ciepEo, z lokalnych systemów 
grzewczych, z zastosowaniem paliw charaktery-
zujących się niską emisją i urządzeG do ich spala-
nia speEniających wymogi ochrony [rodowiska, w 
szczególno[ci gazu.

2. Na obszarach przewidzianych do zabudowy 
mogą być realizowane wszystkie urządzenia i bu-
dowle związane z obsEugą w zakresie infrastruktury 
technicznej, w tym niewymienione w ust. 1.

3. W związku z tym, re teren objęty planem po-
siada uzbrojenie techniczne, nie rozstrzyga się o 
sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego ｠ zadaG z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Zagospodarowanie odpadów, w tym niebez-
piecznych i budowlanych, obejmujących równier 
przemieszczenie mas ziemnych powstaEych w pro-
cesie inwestycyjnym, nastąpi zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami oraz przepisami od-
rębnymi w tym zakresie.

§8. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę 
30% 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 przestrzennym.

§9. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Czarnków.

§10. 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 VIII/58/95 Rady 
Gminy w Czarnkowie z dnia 28 grudnia 1995.r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obsza-
rze wsi Brzepno (Dz. Urz. Woj. Pilskiego nr 2 z dnia 
17.01.1996r.)

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

 Przewodniczący Rady Gminy Czarnków
(-) Henryk Mietlicki
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Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo¬darowaniu 
przestrzennym (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 miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na 
ob¬szarze wsi Brzepno w rejonie ul. Kwiatowej z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 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 
Brzepno w rejonie ulicy Kwiatowej obejmuje teren 
trzech dziaEek na obszarze objętym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego wsi Brzep-
no, a planowana zmiana dotyczy ustaleG odnoszą-
cych się do warunków zabudowy, umorliwiających 
realizację boiska wiejskiego oraz budynku mieszkal-
nego. Obszar objęty projektem miejscowego planu 
znajduje się w zlewni grawitacyjnej aglomeracji [cie-
kowej, w obszarze zurbanizowanym wsi Brzepno i 
przeznaczony zostaE w studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czarnków w na cele zabudowy. Ustalenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego są zgodne z polityką przestrzenną okre[loną 
w studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków w zakresie 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego, ochrony [rodo-
wiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad roz-
woju infrastruktury technicznej.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LI/375/2010

Rady Gminy Czarnków
z dnia 21 papdziernika 2010 r.

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

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

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),

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze 
wsi Brzepno w rejonie ulicy Gębickiej (Gębicka 2), 
zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar w rejonie ul. Gębickiej 
(droga powiatowa nr 1341P) ograniczony cmenta-
rzem (dz. nr ewid. 149) i ciekiem wodnym od strony 
zachodniej, rozgraniczeniem dziaEek rolnych wzdEur 
ul. Gębickiej i terenem le[nym od strony wschodniej.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono gra-
ficznie na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.

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

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

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzep-
no w rejonie ulicy Gębickiej (Gębicka 2)


