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UCHWAIA NR XLIIIł228ł2ŃńŃ  
 RADY GMINY CZERMIN 

 z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów poJowonych w mie–scowo`ci gminne–- Czermin  

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18, ustŁ 2,  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ｦ (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001roku, 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｦ 

(Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Gminy w Czerminie po stwierdzeniu 

zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu ze ｭStudium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Czerminｬ uchwalonego uchwaJą Nr XXIXł154ł2001 
Rady Gminy w Czerminie z dnia 31.08.2001r. oraz 

I zmianą ｭStudiumｬ uchwalonego uchwaJą  
Nr XLIII/227/2010 Rady Gminy Czermin z dnia  

23 wrze`nia 2010 ro—u Rada Gminy Czermin uchwala 
co nastę”u–e: 

§ 1. 1) Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
”oJowonych w mie–scowo`ci gminnej- Czermin, 

zwanym dalej planem. 

2) Plan obejmuje dwa obszary o Jączne– 
powierzchni ok. 6,0 ha 

§ 2. 1) źaJączni—ami do ninie–sze– 
uchwaJy są: 

a) zaJączni— Nr 1 ｦ rysunek planu w skali 1:2000 

dla terenu sportowo ｦ rekreacyjnego przy 

zes”ole sz—óJ, stanowiący integralną czę`ć 
planu; 

b) zaJączni— Nr 2 ｦ rysunek planu w skali 1:1000 

dla terenu ”om”owni `cie—ów, stanowiący 
integralną czę`ć ”lanu; 

c) zaJączni— Nr 3 ｦs”osób realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania. 

2) źa—res obowiązywania rysun—u ”lanu: 

a) granica opracowania planu; 

b) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

c) ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów, 
o—re`lone symbolem literowym i numerem 

wyrównia–ącym go spo`ród innych terenów; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 

RozdziaJ ń 

Przepisy wstępne 

§ 3. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

a) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć mie–scowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 

—tórego ustalenia zawarte są w tre`ci uchwaJy 
oraz rysunku planu; 

b) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obowiązu–ące ”rze”isy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi; 

c) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 

stanowiący zaJączni—i Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 

uchwaJy; 

d) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
przewawać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgranicza–ącymi tznŁ za–mować więce– 
niw 50% obszaru; 

e) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe 
lub uzu”eJnia–ące, —tórego realizac–a na danym 
terenie wynika z niezbędnego uzu”eJnienia 
infrastruktury przestrzennej lub technicznej 

i —tóra nie —olidu–e z funkcjami podstawowymi; 

f) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
o o—re`lonym rodza–u ”rzeznaczenia 
wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgranicza–ącymi i oznaczony symbolem 

literowym bądu cyfrowo ｦ literowym; 

g) usJugach lub obie—tach usJugowo ｦ handlowych 

ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obie—ty budowlane, 

pomieszczenia w budynkach i urządzenia 
sJuwące do dziaJalno`ci, —tóre– celem –est 
zas”o—o–enie ”otrzeb ludno`ci, a nie 

wytwarzanie bez”o`rednio metodami 
”rzemysJowymi dóbr materialnych; 

h) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć granicę, ”oza —tórą za—azu–e się 
lokalizacji zabudowy kubaturowej, 

z mowliwo`cią wysunięcia ”oza linię zabudowy 
schodów, wy—uszy, gan—ów, gzymsów oraz 
innych detali architektonicznych; 

i) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ rozumie 

się ”rzez to warto`ć liczbową wyrawa–ąca 
stosune— sumy ”owierzchni caJ—owite– 
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wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonej 

”o obrysie zewnętrznym budyn—ów istnie–ących 
i lo—alizowanych na dziaJce do ”owierzchni 
caJ—owite– dziaJ—i budowlane– lub terenu 
wyznaczonego liniami rozgranicza–ącymi 

i ”rzeznaczonego ”od zabudowę; 

j) ”rzedsięwzięciu uciąwliwym ｦ rozumie się ”rzez 
to ingerenc–ę w `rodowis—o, ”olega–ącą na 
prze—sztaJceniu lub zmianie s”osobu 
wy—orzystania terenu, wymaga–ącą 
”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie 

oceny oddziaJywania na `rodowis—o w trybie 

”rze”isów odrębnych, z wy–ąt—iem dróg i sieci 

uzbrojenia terenu. 

§ 4. Ustala się nastę”u–ące symbole dla 
okre`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu: 

a) USr ｦ tereny sportowo ｦ rekreacyjne przy 

szkole; 

b) R ｦ tereny rolnicze; 

c) Zn ｦ tereny zieleni nieurządzone–; 

d) KDD ｦ tereny komunikacji publicznej ｦ droga 

dojazdowa; 

e) Kxj ｦ tereny komunikacji ｦ ciąg ”ieszo ｦ 

jezdny; 

f) K ｦ teren ”om”owni `cie—ówŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne obowiązu–ące na  
caJym obszarze ob–ętym planem 

§ 5. Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego 

1) Ustala się za—az tymczasowego 
zagospodarowania i uwyt—owania terenów, za 
wy–ąt—iem wy—orzystania zgodnie 

z dotychczasowym uwyt—owaniem, za—az nie 
dotyczy lo—alizac–i obie—tów i urządzeL 
niezbędnych w czasie ”rowadzenia robót 
budowlanych. 

2) Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wyznacza się nie”rze—raczalną linię zabudowy 
o—re`loną w rozdziale III ｦ ustalenia 

szczegóJowe i na rysunku planu. 

3) Śo”uszcza się lo—alizac–ę nie wyznaczonych na 
rysunku planu urządzeL, sieci i obie—tów 
infrastruktury technicznej o lokalnym 

chara—terze, niezbędnych do obsJugi terenów 
ob–ętych ”lanem mie–scowymŁ 

§ 6. źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1) Na terenach ob–ętych ”lanem ustala się za—az 
lokalizac–i ”rzedsięwzięć uciąwliwych, mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort oddziaJywania na 
`rodowis—o, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 

z wyJączeniem infrastruktury technicznej 

związane– z obsJugą terenuŁ 

2) Nie dopuszcza się lo—alizac–i obie—tów 
i urządzeL sJuwących ”rowadzeniu dziaJalno`ci 
w zakresie gospodarowania odpadami. 

3) O—re`la się nastę”u–ące zasady ochrony ”rzed 
skutkami powodzi i nagJych wezbraL wód: 

a) wyznacza się obszary bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią obe–mu–ące strefę 
”rze”Jywu wezbraL wód 
o ”rawdo”odobieLstwie ”rzewywszenia Q 5% 
wyznaczoną w ｭStudium o—re`la–ącym granice 
obszarów bez”o`redniego zagrowenia dla 
terenów nieobwaJowanych zlewni WisJo—iｬ, 
oznaczoną na rysun—u ”lanu; 

b) na obszarze wyznaczonym w planie pod 

lokalizac–ę ”om”owni `cie—ów ustala się: 

- dostosowanie rozwiązaL —onstru—cy–no ｦ 

technicznych obie—tu do warun—ów gruntowo ｦ 

wodnych obszaru bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią, 

- urzadzenia sterownicze ”om”owni lo—alizować 
”owywe– rzędne– minimum 161,37m  

n.p.m., odpowiada–ące– rzędne– zasięgu zalewu 
wodą Q 1%Ł 

4) WzdJuw cie—ów wodnych nalewy utrzymywać 
pasy ochronne o szero—o`ci, minimum 5,0m, 
wolne od zabudowy. 

§ 7. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów —omuni—ac–i 

1) Ustala się u—Jad —omuni—acy–ny dróg 
publicznych dla obsJugi —omuni—acy–ne– terenów 
ob–ętych ”lanem i ”owiązania z u—Jadem 
komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDD ｦ droga 

dojazdowa. 

2) Ustala się u—Jad ciągów ”ieszo-jezdnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem Kxj 

jako kontynuac–ę ”owiązania ciągami ”ieszo-

jezdnymi z u—Jadem dróg ”ublicznych 
”rzebiega–ących ”oza granicami ”lanuŁ 

3) ObsJuga w zakresie miejsc parkingowych dla 

obie—tów s”ortowo ｦ re—reacy–nych o`wiaty  
30 miejsc/100zatrudnionych. 

4) Uzu”eJnieniem ”rzeznaczenia ”odstawowego 
w obrębie linii rozgranicza–ących terenu 
oznaczonego symbolem KŚŚ mogą być, ”od 
warunkiem dostosowania do charakteru 

i wymogów uwyt—owania ”odstawowego: 

a) drzewa i krzewy; 

b) ciągi infrastru—tury techniczne– o charakterze 

lokalnym. 

§ 8. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury techniczne– 
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1) Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) w za—resie gos”odar—i `cie—owe–: 

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane 

powierzchniowo do odbiornika; 

- wody opadowe z dróg i chodni—ów oraz innych 
terenów o nawierzchni ulepszonej przed 

odprowadzeniem do naturalnych odbiorni—ów 
winny być oczyszczone; 

b) w zakresie zaopatrzenia w energię ele—tryczną 
z istnie–ące– stac–i transformatorowej 

zlokalizowanej poza granicami planu oraz 

istnie–ącą i ”ro–e—towaną sieć NN; 

c) w za—resie usuwania od”adów ｦ czasowe 

gromadzenie od”adów —omunalnych 
w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym do 

tego celu miejscu i odbiór na zasadach 
obowiązu–ących w gminie. 

2) Obiekty i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
mogą ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania 

obowiązu–ącego ”rzeznaczenia terenu wraz 
z ”rzy–ętymi zasadami –ego zagospodarowania. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 9. Obszar oznaczony na zaJączni—u 
graficznym nr 1, powierzchnia ok. 5,50 ha. 

1) Wyznacza się teren, oznaczone na rysun—u 
planu symbolem Usr pod tereny sportowo 

rekreacyjne przy szkole jako przeznaczenie 

podstawowe. 

2) W granicach terenu, o —tórym mowa w ust. 

1 ustala się lo—alizac–ę: 

a) boisk sportowych; 

b) obie—tów i urządzeL maJe– archite—tury; 

c) ciągów ”ieszych lub ”ieszo ｦ rowerowych; 

d) biewni; 

e) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

f) zieleni urządzone–Ł 

3) Teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną 
dziaJ—ę budowlanąŁ 

4) PozostaJe zasady zagos”odarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II. 

§ 10. 1) Wyznacza się teren oznaczony na 
rysun—u ”lanu symbolem R ”od uwyt—i rolnicze –a—o 
przeznaczenie podstawowe. 

2) W granicach terenu, o —tórym mowa 
w ust. 1 ustala się: 

a) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ podziemne 

i nadziemne sieci infrastruktury technicznej; 

b) do”uszcza się budowę, rozbudowę 
i modernizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

c) za—azu–e się: 

- realizacji zabudowy kubaturowej; 

- grodzenia terenu. 

§ 11. 1) Wyznacza się teren, oznaczony na 
rysun—u ”lanu symbolem źn ”od zieleL nieurządzoną 
jako przeznaczenie podstawowe. 

2) Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenu: 

a) szero—o`ci ”asa minimum 5,0m; 

b) zakaz grodzenia; 

c) mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastru—tury 
technicznej. 

§ 12. 1) Wyznacza się tereny, oznaczone 
na rysunku planu symbolem Kxj (1Kxj i 2Kx–) ”od ciągi 
pieszo-jezdne jako przeznaczenie podstawowe 

2) Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

a) sieci infrastruktury technicznej; 

b) urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych; 

c) zieleLŁ 

3) Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 7,0m; 

b) szero—o`ć –ezdni ｦ minimum 3,5m; 

c) pasy ochronne. 

§ 13. 1) Obszar oznaczony na zaJączni—u 
graficznym nr 2, powierzchnia ok. 0,18 ha. 

a) Wyznacza się teren, oznaczony na 
rysun—u ”lanu symbolem K, ”od ”om”ownię `cie—ów 
jako przeznaczenie podstawowe. 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) obsJuga —omuni—acy–na terenu z istnie–ących 

bądu ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych; 

b) nalewy utrzymać minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej; 

c) ws—auni— intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rze—raczać 0,8; 

d) budyn—i wyJącznie –a—o wolnosto–ące 
o powierzchni zabudowy do 30m2; 

e) wyso—o`ć budyn—ów ｦ parterowe, 

maksymalnie do 4,0m; 
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f) —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna, 
”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce. 

3) W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 obowiązu–e caJ—owity za—az lo—alizac–i 
obie—tów nie związanych z podstawową 
fun—c–ą terenuŁ 

4) ObsJuga —omuni—acy–na terenu z–azdem z drogi 

publicznej KDD. 

5) Zasady zagospodarowania terenu zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi i ustaleniami zawartymi 

w rozdziale II. 

§ 14. 1) Wyznacza się teren —omuni—ac–i 
publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

KDD z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od drogę 
”ubliczną do–azdową ｦ klasy D. 

2) W granicach terenu wyznaczonego 

w ust. 1 do”uszcza się lo—alizac–ę: 

a) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

b) urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 

komunikacyjnych; 

c) obie—tów i urządzeL obsJugi ruchu; 

d) ”asów zieleni; 

e) do”uszcza się budowę, modernizac–ę 
i rozbudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej w s”osób nie —olidu–ący 
z podstawowym przeznaczeniem terenu. 

3) Ustala się nastę”u–ące zasady 

zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 10m; 

b) szero—o`ć –ezdni ｦ minimum 5,0m; 

c) chodnik; 

d) za”ewnić odwodnienie elementów ”asa 
drogowego. 

4) PozostaJe zasady zagos”odarowania 
terenu jak w rozdziale II. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia —oLcowe 

§ 15. Ustala się 1% staw—ę, sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związ—u z uchwaleniem niniejszego planu. 

§ 16. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Czermin. 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

StanisJaw Le` 
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