
 

 

UCHWAŁA NR XLII/282/14 

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 7 maja 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi 

Rakowo - działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37 

i 96/38 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi 

Rakowo – działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37 

i 96/38, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy 

Czerniejewo nr XXXI/194/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 

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

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – 

załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 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) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci do 15°; 

3) dachu pochyłym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kącie 

pochylenia połaci dachowych i kącie nachylenia od 20° do 45°; 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków; 
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6) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji 

nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej; 

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

lub miejsc wykonywania działalności; 

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

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

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN; 

2) teren zieleni krajobrazowej, oznaczony symbolem ZK; 

3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW. 

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

1) zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów betonowych 

oraz ogrodzeń wyższych niż 1,80 m od strony dróg; 

2) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych; 

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

4) dopuszczenie lokalizacji szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni 1 m
2 
na jednej działce budowlanej. 

§ 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 zachowania na terenach MN dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania inwestycji 

związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, celem określenia zakresu ewentualnych badań archeologicznych. 

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

przestrzeni publicznych. 

§ 8. 1. Dla terenu MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolno stojącego oraz jednego garażu lub budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego; 

3) lokalizację garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno 

stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m
2
; 

4) lokalizację budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 60 m
2
; 

5) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4, liczona jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy 

do powierzchni działki budowlanej; 

6) maksymalną powierzchnię zabudowy – 20% powierzchni działki budowlanej; 

7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki budowlanej; 

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

9) dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º 

do 45º; 

10) dla garaży oraz budynków gospodarczych dachy pochyłe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º 

do 45º lub dachy płaskie; 
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11) dopuszczenie na dachach pochyłych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego lub 

blachy w kolorze ceglasto-czerwonym, grafitowym lub brązowym; 

12) dopuszczenie zastosowania tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych, lub 

w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym; 

13) wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 

i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; 

14) maksymalną wysokość garaży, budynków gospodarczych oraz gospodarczo-garażowych: 

a) 1 kondygnacja nadziemna, 

b) dla budynków z dachami pochyłymi nie więcej niż 6,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu 

dachu, 

c) dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 4,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu 

dachu; 

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

16) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie własnej działki w ilości minimum 

2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, przy czym do miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu 

lub budynku gospodarczo-garażowym. 

2. Dla terenu ZK ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy; 

2) uzupełnienie zieleni w dostosowaniu do warunków siedliska przyrodniczego; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

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

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. 

§ 10. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem: 

1) minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m; 

2) minimalna powierzchnia działki – 1000 m
2
; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg wewnętrznych i publicznych od 70° 

do 110°. 

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

3. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – 1000 m
2
; 

4. Zasady podziału na działki budowlane nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla obiektów infrastruktury 

technicznej. 

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

w tym zakazu zabudowy ustala się: 

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

2) nakaz zachowania dostępu do rowu, zlokalizowanego poza obszarem opracowania planu, w celu jego 

konserwacji; 

3) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami 

drenażu melioracyjnego. 

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

i infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
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a) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW o szerokości 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie drogi wewnętrznej, 

c) obsługę komunikacyjną terenu MN z drogi wewnętrznej KDW, 

2) podłączenie do sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci; 

3) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz dróg 

pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) 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; 

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: 

a) z terenu MN na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi lub do sieci kanalizacji deszczowej, 

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

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci; 

7) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej; 

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

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii; 

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

10) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi; 

§ 13. Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić sposób i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. 

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Tadeusz Szymanek 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/282/14 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 7 maja 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo – działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37 

i 96/38 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta 

i Gminy Czerniejewo, rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 

 

Lp. 
 Data wpływu 

uwagi 

 Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 

zgłaszającego 
uwagi 

 Treść uwagi 

 Oznaczenie 
nieruchomości 

której dotyczy 

uwaga 

 Ustalenia 

projektu planu 
dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 
uwaga 

 Rozstrzygnięcie Burmistrza 

Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

 Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

w sprawie rozpatrzenia uwag 
 

Uwagi 
 uwagi 

nieuwzględnione 
 uwaga 

uwzględniona 
 uwaga nieuwzględniona 

 1. 
 

31.01.2014 

 Jarosław 

Kawecki 

os. Wichrowe 

Wzgórze 

28/34 

61-697 

Poznań 

 Wniosek o odstąpienie od 

naliczenia opłaty 

planistycznej, o której 

mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 obszar 

całego planu 

 MN, KDW, 

ZK 

 Brak jest możliwości odstąpienia od 

naliczenia opłaty planistycznej. 

Opłata planistyczna pobierana jest 

tylko w przypadku, w którym na 

skutek uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego wartość 

nieruchomości wzrosła, a właściciel 

lub użytkownik wieczysty zbywa tą 

nieruchomość. Burmistrz pobiera 

jednorazową opłatę określoną 

w stosunku procentowym do 

wzrostu wartości nieruchomości 

 nie 

 ustalona w planie stawka 

procentowa opłaty planistycznej 

w wysokości 30% wzrostu 

wartości nieruchomości, 

nie przekracza dopuszczalnej, 

zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym,  wysokości 

opłaty 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/282/14 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 7 maja 2014 r. 

Rozstrzygnięcie 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. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, 

z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo rozstrzyga, co następuje: 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w obrębie wsi Rakowo – działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 

96/36, 96/37 i 96/38, nie zakłada się: 

1) konieczności wykupu terenów pod budowę nowych dróg gminnych ani innych celów publicznych; 

2) realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy; 

3) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, którego koszty obciążałyby budżet gminy; 

4) budowy lub rozbudowy dróg gminnych; 

5) realizacji innych inwestycji, które należą do zadań własnych gminy. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i jest ujmowane w wieloletniej 

prognozie finansowej. W przedmiotowym przypadku na obszarze objętym projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie występują tereny, dla których zapisane zostały inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy, dlatego nie ma konieczności zabezpieczania 

dodatkowych środków finansowych w budżecie gminy, na ich finansowanie. 
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