
 

 

UCHWAŁA NR V/42/12 

RADY GMINY CHODZIEŻ 

z dnia 17 maja 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi 

Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214  

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, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) 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 i Nr 155, poz. 1043 

oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901)  

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi 

Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214 zwany dalej „planem” po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chodzież, uchwalonego uchwałą nr VII/41/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.  

2. Integralnymi załącznikami do uchwały są:  

1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1 ;  

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Chodzież o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 ;  

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Chodzież o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 .  

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) budynku gospodarczo-garażowym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy z wydzieloną 

przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych;  

2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  
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3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym 

dopuszcza się usytuowanie budynków;  

4) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków w stanie wykończonym;  

5) materiale dachówkopodobnym – należy przez to rozumieć materiał o podobnych walorach estetycznych jak 

dachówka ceramiczna;  

6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności;  

7) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub 

zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.  

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN - 8MN;  

2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW – 4KDW ;  

3) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone symbolami 1E i 2E ;  

4) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczone symbolami 1K i 2K .  

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.  

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych od strony terenów dróg;  

2) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;  

3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy.  

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących - zawsze oraz potencjalnie - znacząco oddziaływać na 

środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepisów odrębnych;  

2) nakaz ochrony zlewni i wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) nakaz zachowania na terenie MN dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności 

z dopuszczeniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej;  

5) nakaz uwzględnienia położenia części obszaru w rejonie głównego zbiornika wód podziemnych;  

6) dopuszczenie możliwości zmiany ukształtowania powierzchni terenu w zakresie ± 1,0 m w stosunku do 

istniejącego poziomu terenu.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych 

z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, na których prowadzenie inwestor winien uzyskać pozwolenie 

właściwego konserwatora zabytków, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  

§ 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy ustalać wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych.  

§ 8. 1. Dla terenów 1MN - 8MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
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2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 

stojącego oraz jednego maksymalnie dwustanowiskowego budynku garażowego lub gospodarczo-

garażowego;  

3) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub 

w formie wolnostojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m
2
;  

4) dopuszczanie lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w formie wolnostojącej o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 60 m
2
;  

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych i gospodarczo-garażowych;  

6) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu;  

7) dla budynków mieszkalnych - dachy pochyłe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 

45º;  

8) zastosowanie dachówki w barwie ceglasto – czerwonej, grafitowej lub brązowej;  

9) wysokość budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 9,0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu;  

10) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 

6,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;  

11) dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;  

12) zastosowanie tynków na elewacjach budynków w kolorach pastelowych;  

13) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal 

mieszkalny na terenie działki.  

2. Dla terenów 1MN 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN ustala się następujące parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) maksymalną intensywność zabudowy – 0,4;  

2) minimalną intensywność zabudowy – 0,2;  

3) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki budowlanej.  

3. Dla terenu 1E i 2E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację stacji transformatorowej;  

2) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach niezbudowanych.  

4. Dla terenów 1K i 2K ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację przepompowni ścieków;  

2) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach niezabudowanych.  

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu 

przepisów odrębnych.  

2. Ustala się minimalną powierzchnię działek budowlanych dla terenów:  

1) 1MN i 5MN ustala się minimalną powierzchnię działki - 900m
2
,  

2) 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN ustala się minimalną powierzchnię działki - 580m
2
.  

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy ustala się:  
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1) na obszarze wskazanym na rysunku planu, obejmującym część terenu oznaczonego symbolem 1MN, 

5MN i 6MN , wyznacza się teren wyłączony z zabudowy, na terenie wyłączonym z zabudowy wprowadza 

się zakaz zabudowy i utwardzenia terenu, dopuszcza się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej;  

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich;  

3) nakaz zachowania, po obu stronach kanału sanitarnego odprowadzającego wody popłuczne ze stacji 

uzdatniania wody w Konstantynowie, strefy wolnej od zainwestowania oraz trwałych nasadzeń zieleni, 

o szerokości 1,0 m od skraju przewodu, w obie strony, oraz umożliwienia dostępu do sieci w celu 

konserwacji lub usunięcia awarii;  

4) do czasu skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia 15kV, 

przebiegających przez teren 7MN, 8MN i 2KDW , nakaz zachowania wolnych od zabudowy i nasadzeń 

zieleni wysokiej pasów technologicznych o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony;  

5) dopuszczenie skablowania linii elektroenergetycznych średniego napięcia;  

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie systemów komunikacji:  

a) tereny dróg wewnętrznych KDW , o szerokościach minimum 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,  

b) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenie dróg,  

c) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenów dróg zgodnie 

z przepisami odrębnymi,  

d) obsługę komunikacyjną:  

- terenu 1MN z drogi wewnętrznej 1KDW oraz z drogi gminnej będącej poza obszarem planu,  

-  terenu 2MN z drogi wewnętrznej 1KDW oraz z dróg gminnych będących poza obszarem 

planu,  

-  terenu 3MN z drogi wewnętrznej 1KDW oraz z drogi gminnej będącej poza obszarem planu,  

-  terenu 4MN z drogi wewnętrznej 1KDW ,  

-  terenu 5MN z drogi wewnętrznej 2KDW ,  

-  terenu 6MN z dróg wewnętrznych 2KDW, 3KDW i 4KDW,  

-  terenu 7MN z drogi wewnętrznej 2KDW oraz z drogi gminnej będącej poza obszarem planu,  

-  terenu 8MN z drogi wewnętrznej 2KDW oraz z drogi gminnej będącej poza obszarem planu,  

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na 

zasadach określonych przez gestora sieci;  

3) odprowadzanie ścieków bytowych:  

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;  

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego 

przewoźnika do oczyszczalni ścieków;  

c) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;  

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:  

a) z terenów MN do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości 

przyłączenia do sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników 

retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;  
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6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności 

z dopuszczeniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej;  

7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;  

8) nakaz magazynowania segregowanych odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu 

pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji oraz ich dalsze 

zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami 

odrębnymi;  

9) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na 

miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne.  

§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.  

§ 14. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę w wysokości 1%, stanowiącą podstawę do 

określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.  

§ 16. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, na obszarze objętym planem, tracą moc ustalenia uchwały Nr XI/57/03 Rady Gminy 

w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chodzież (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 18, poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r.).  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Maria Jahnz 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/42/12   

Rady Gminy Chodzież   

z dnia 17 maja 2012 r.  

 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĘBIE WSI 

KONSTANTYNOWO NA OBSZARZE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 148/3 I 214 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Chodzież  

z powodu braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież 

w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214, nie rozstrzyga 

o sposobie ich rozpatrzenia.  

Uzasadnienie:  

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi 

Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214, wyłożonego do publicznego 

wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lutego 2012 r. do dnia 28 marca 

2012 r., w terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu to jest do dnia 20 kwietnia 2012 r. nie 

wniesiono żadnych uwag.  

Wobec powyższego Rada Gminy nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 2609



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/42/12   

Rady Gminy Chodzież   

z dnia 17 maja 2012 r.  

 

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Chodzież, rozstrzyga co następuje:  

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:  

1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji 

których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, 

zgodnie z miejscowym planem oraz na podstawie przepisów odrębnych.  

2) Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem miejscowym oraz zgodnie 

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chodzież, jak również na podstawie 

przepisów odrębnych.  

§ 2. Na obszarze planu nie zostały wyznaczone tereny dróg publicznych, w związku z czym Gmina 

Chodzież nie poniesie wydatków związanych z wykupem terenów pod drogi i ich budową.  

§ 3. Na obszarze planu budowę infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, 

w kompetencji których leży rozwój sieci infrastruktury technicznej, w związku z czym Gmina Chodzież nie 

poniesie wydatków związanych z jej budową.  
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