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UCHWAŁA NR VII/42/2011 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka 
(część północna), gmina Czernica 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, ze zm.: 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319), a także w zwiņzku z uchwałņ nr XXXVIII/ 
/356/2006 z dnia 26 października 2006 roku w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Chrzņstawa Wielka (czňŌń północna), gmina 
Czernica”, po stwierdzeniu zgodnoŌci planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czerni-
ca, Rada Gminy Czernica uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje swoim 
zasiňgiem północnņ czňŌń obrňbu Chrzņstawa 
Wielka w gminie Czernica, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ załņczniki 
do niniejszej uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowiņcy za-

łņcznik nr 1; 
2) rozstrzygniňcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiņce załņcznik nr 2; 
3) rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiņce załņcznik nr 3. 

§ 3. Na ustalenia planu składajņ siň: 
1) ustalenia dla całego obszaru objňtego planem 

okreŌlone w rozdziale 2 niniejszej uchwały; 
2) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczajņcych okreŌlone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały; 

3) przepisy koŊcowe okreŌlone w rozdziale 
4 niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Nastňpujņce okreŌlenia stosowane w 
uchwale oznaczajņ: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załņcznikami; 
2) przepisy odrňbne – aktualne w momencie wy-

konywania niniejszej uchwały przepisy prawne; 

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób okreŌlony ustaleniami 
planu − w przypadkach ustalenia wiňcej niż jed-
nej kategorii przeznaczenia podstawowego, 
każda z tych kategorii może stanowiń wyłņczne 
przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieru-
chomoŌci położonych w granicach terenu; 

4) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób okreŌlony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabu-
dowy lub czňŌci terenu zajmuje w granicach te-
renu mniej niż odpowiednia powierzchnia zaj-
mowana przez przeznaczenie podstawowe; 

5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czajņca obszar, na którym dopuszcza siň wzno-
szenie budynków oraz budowli nadziemnych 
nie bňdņcymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz zwiņzanymi z nimi urzņ-
dzeniami; 

7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondy-
gnacji parterowej budynku lub suma po-
wierzchni kondygnacji parterowych budynków 
znajdujņcych siň na danym terenie, liczona w 
zewnňtrznym obrysie murów wraz z przeŌwita-
mi i podcieniami; 

8) uciņżliwoŌń – zjawiska lub stany utrudniajņce 
życie albo dokuczliwe dla otaczajņcego Ōrodo-
wiska, takie jak: szkodliwe promieniowanie 
i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ha-
łas, drgania (wibracje), zanieczyszczenia powie-
trza, zanieczyszczenia gruntu i wód; 

9) zabudowa usługowa z zakresu: 
a) handlu detalicznego − działalnoŌń zwiņzana 

ze sprzedażņ detalicznņ towarów z wyłņcze-
niem sprzedaży paliw do pojazdów mecha-
nicznych, 

b) gastronomii − działalnoŌń restauracji, barów, 
kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cu-
kierni, itp., 

c) obsługi ludnoŌci lub przedsiňbiorstw − dzia-
łalnoŌń zwiņzana z obsługņ nieruchomoŌci, 
usługi projektowe, działalnoŌń prawnicza, 
notarialna, rachunkowoŌń, działalnoŌń zwiņ-
zana z poŌrednictwem finansowym, działal-
noŌń w zakresie reklamy lub informacji, 
drobne usługi takie jak: fotografia, poligrafia, 
gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, pralnia, 
szewc, naprawa artykułów przeznaczenia 
osobistego i użytku domowego, działalnoŌń 
biur i agencji turystycznych, informacja tury-
styczna, działalnoŌń oŌrodków i placówek 
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edukacyjnych, a także działalnoŌń firm pocz-
towych i telekomunikacyjnych itp., 

d) usługi sportu lub rekreacji – działalnoŌń obiek-
tów sportowych lub rekreacyjnych takich jak 
stadiony, hale sportowe, boiska sportowe, korty 
tenisowe, pola golfowe, baseny otwarte i kryte, 
lodowiska, obiekty zabudowy letniskowo-
rekreacyjnej, 

e) turystyki − działalnoŌń hoteli, moteli, domów 
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, 
campingów, pól namiotowych, itp., 

f) zdrowia – działalnoŌń przychodni, gabinetów 
lekarskich i rehabilitacyjnych. 

2. Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 5. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu sņ obowiņzujņ-
cymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole okreŌlajņce podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu majņ charakter infor-
macyjny: 
1) nieobowiņzujņce linie podziału wewnňtrznego; 
2) zasiňg obszaru objňtego powodziņ w lipcu  

1997 r.; 
3) granica obszaru zagrożonego zalaniem wodami 

powodziowymi Q1%; 
4) granica obszaru zagrożonego zalaniem wodami 

powodziowymi Q10%; 
5) granica udokumentowanego złoża; 
6) oznaczenia graficzne w dziale − zasady obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 6. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska 
i przyrody ustala siň: 
1) ustala siň zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalnoŌci, której oddziaływanie 
może przekroczyń granice nieruchomoŌci; 

2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi powinny byń sytuowane poza za-
siňgiem uciņżliwoŌci okreŌlonym w przepisach 
o ochronie Ōrodowiska lub w ich zasiňgu, pod 
warunkiem zastosowania w nich rozwiņzaŊ od-
powiednio ograniczajņcych te uciņżliwoŌci; do-
tyczy to w szczególnoŌci uciņżliwoŌci wywoły-
wanych ruchem na ulicach i drogach publicz-
nych oraz wewnňtrznych; 

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zurbanizowanych może byń realizo-
wane po ich wstňpnym podczyszczeniu do 
stopnia odpowiadajņcego wymogom odprowa-
dzenia Ōcieków do wód i ziemi; 

4) cały obszar objňty planem położony jest w ob-
rňbie projektowanego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Widawy”; 

5) ze wzglňdu na zróżnicowane poziomy hałasu, 
o których mowa w przepisach o ochronie Ōro-
dowiska, tereny o symbolu „MN” zalicza siň do 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej 
oraz przepis wymieniony w ust. 3. 

2. W strefie „B" ochrony konserwatorskiej 
obejmujņcej zabudowania dawnego młyna wraz 
z terenem przyległym obowiņzujņ nastňpujņce 
wymogi: 

1) forma nowej zabudowy powinna odpowiadań 
gabarytom pobliskiej zabudowy historycznej 
pod wzglňdem skali, geometrii dachów, bryły 
a także jej podziałom architektonicznym; 

2) obiekty o wartoŌciach zabytkowych należy 
poddań restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartoŌci obiektu; 

3) wszelka działalnoŌń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce już zwiņzki przestrzen-
ne i planistyczne; 

4) obowiņzujņ działania odtworzeniowe i rewalo-
ryzacyjne, zarówno w przypadku historyczne-
go układu przestrzennego, przyrodniczych 
elementów krajobrazu, jak i w stosunku do hi-
storycznej struktury; 

5) należy preferowań inwestycje, które stanowiņ 
rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejņcych 
form zainwestowania terenu, przy założeniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-
niejņcych już relacji oraz pod warunkiem, iż 
nie kolidujņ one z historycznym charakterem 
obiektu i obszaru; 

6) przy inwestycjach zwiņzanych z modernizacjņ, 
rozbudowņ, przebudowņ obiektów istniejņ-
cych, wymagane jest uwzglňdnienie warun-
ków kształtowania nowej zabudowy w obsza-
rze strefy ochrony konserwatorskiej oraz za-
sad zachowania ładu przestrzennego, po roz-
budowie budynek winien tworzyń spójnņ 
kompozycjň z istniejņcņ czňŌciņ; 

7) należy stosowań historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego – dachówka ceramiczna lub ce-
mentowa w kolorze ceglastym, dopuszcza siň 
blachodachówkň; 

8) ustala siň dachy symetryczne, dwuspadowe, 
dopuszcza siň wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie Ōwietlików, lukarn; 

9) kolorystyka obiektów winna uwzglňdniań wa-
lory estetyczne otoczenia oraz rozwiņzania 
wystňpujņce w historycznej zabudowie wsi; 

10) elewacje należy kształtowań w nawiņzaniu do 
rozwiņzaŊ stosowanych w wystňpujņcych w 
miejscowoŌci budynkach historycznych o za-
chowanych walorach architektonicznych w za-
kresie podziałów, detalu, kolorystyki, materia-
łów elewacyjnych (tynk, cegła); 

11) ustala siň zakaz budowy ogrodzeŊ betono-
wych z elementów prefabrykowanych, forma, 
materiał, wysokoŌń − w nawiņzaniu do histo-
rycznych ogrodzeŊ, obowiņzuje zachowanie 
istniejņcych ogrodzeŊ historycznych; 
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12) ustala siň zakaz stosowania tworzyw sztucz-
nych jako materiałów okładzinowych (np. „si-
ding”); 

13) ustala siň zakaz lokalizowania silosów i zbior-
ników na materiały masowe; 

14) zabrania siň umieszczanie reklam lub innych 
tablic nie zwiņzanych bezpoŌrednio z danym 
obiektem, dopuszcza siň tablice informacyjne 
instytucji, sklepów, zakładów, w miejscach na 
to wyznaczonych, we właŌciwej nieagresyw-
nej formie. 

§ 8. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
siň, że ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych dopusz-
cza siň wykonywań wyłņcznie z: kamienia, nietyn-
kowanej cegły, pokrytego tynkiem muru, prňtów 
lub siatek metalowych lub drewna. 

§ 9. W zakresie odrňbnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeŊ w ich użytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy, o ile ustalenia 
szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczajņ-
cych nie bňdņ stanowiń inaczej, ustala siň: 
1) należy pozostawiń pas terenu o szerokoŌci mi-

nimum 4 wolny od zabudowy, wzdłuż górnych 
krawňdzi rowów melioracyjnych, umożliwiajņcy 
prowadzenie prac konserwacyjnych; 

2) wyznacza siň strefň technicznņ dla istniejņcych 
na obszarze objňtym planem napowietrznej linii 
elektroenergetycznej ŋN o szerokoŌci po 5 m od 
osi linii, w obrňbie której obowiņzujņ wymogi 
wymienione w lit. a i b: 
a) zakazuje siň z lokalizacji obiektów przezna-

czonych na stały pobyt ludzi, 
b) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiņza-

nych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy 
zachowań warunki okreŌlone w przepisach 
odrňbnych. 

§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej ustala siň: 
1) tereny dróg publicznych oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami „KDL” – drogi klasy L – lo-
kalne i „KDD” – drogi klasy D – dojazdowe; 

2) tereny dróg wewnňtrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami „KDW” (w tym 
„KDWp” ciņgi pieszo-jezdne); 

3) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia 
technicznego terenu należy prowadziń w obrň-
bie linii rozgraniczajņcych ulic; 

4) dopuszcza siň odstňpstwa od zasady, o której 
mowa w pkt 3, gdy nie ma technicznej możli-
woŌci realizacji tego ustalenia; 

5) dopuszcza siň możliwoŌń realizacji urzņdzeŊ 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszņcych --
inwestycjom na terenach własnych inwestorów; 

6) przebudowň istniejņcych i likwidacjň nieczyn-
nych sieci, kolidujņcych z planowanym zainwe-
stowaniem; 

7) przebudowa układu komunikacyjnego powinna 
obejmowań kompleksowņ przebudowň uzbro-
jenia technicznego; 

8) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych 
– nie wyznaczonych na rysunku planu – pod 
warunkiem, że jeŌli bňdņ obsługiwań wiňcej niż 

jednņ nieruchomoŌń, szerokoŌń ich pasów dro-
gowych nie powinna byń mniejsza niż 10 m. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub roz-
budowy sieci uzbrojenia dla obszaru objňtego pla-
nem ustala siň: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 

a) zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wo-
dociņgowej, 

b) budowň rozdzielczej sieci wodociņgowej 
w układach pierŌcieniowych, zapewniajņcej 
ciņgłoŌń dostawy wody do odbiorców oraz 
zabezpieczenie przeciwpożarowe, 

c) przebudowň sieci wodociņgowej kolidujņcej 
z planowanym zainwestowaniem, 

d) wymianň sieci wodociņgowej, która ze 
wzglňdu na zbyt małe przekroje lub zły stan 
techniczny nie pozwala na dostawň wody 
w odpowiedniej iloŌci i o odpowiednim ci-
Ōnieniem do terenów objňtych planem. 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
Ōcieków komunalnych: 
a) odprowadzenie Ōcieków komunalnych sys-

temem grawitacyjno-tłocznym do komunal-
nej sieci kanalizacyjnej, 

b) budowň przepompowni Ōcieków komunal-
nych, 

c) dopuszcza siň budowň dodatkowych prze-
pompowni Ōcieków, stosownie do potrzeb, 
zlokalizowanych na terenach własnych in-
westorów, 

d) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň dla zabudowy jednorodzinnej 
oraz innych obiektów budowlanych, odpro-
wadzenie Ōcieków do zbiorników bezodpły-
wowych, 

e) po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej ustala 
siň obowiņzek przyłņczenia wszystkich obiek-
tów budowlanych do sieci kanalizacyjnej; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych: 
a) odprowadzenie wód opadowych do odbior-

ników znajdujņcych siň w obrňbie planu, 
b) objňcie systemami odprowadzajņcymi wody 

opadowe terenów zabudowanych i utwar-
dzonych, 

c) usuniňcie z wód opadowych substancji okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
lub do odbiornika, za pomocņ urzņdzeŊ do 
podczyszczania wód opadowych, zlokalizo-
wanych na terenie własnym inwestora, 

d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojŌń do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. c, 

e) dopuszcza siň rozwiņzania techniczne służņ-
ce zatrzymaniu wód opadowych na terenie 
działki, 

f) w przypadku zaistnienia takiej koniecznoŌci 
dopuszcza siň budowň lokalnych przepom-
powni wód opadowych oraz zbiorników re-
tencyjnych zlokalizowanych na terenach 
własnych inwestora, 

g) modernizacjň rowów i cieków bňdņcych od-
biornikami wód opadowych, 

h) zarurowanie rowów melioracyjnych kolidu-
jņcych z planowanym zainwestowaniem, 
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i) przed przystņpieniem do prac w obrňbie sie-
ci urzņdzeŊ melioracji szczegółowych należy 
sporzņdziń dokumentacjň technicznņ, zawie-
rajņcņ sposób jej odbudowy, 

j) obowiņzek uzgodnienia prac kolidujņcych 
z urzņdzeniami melioracyjnymi z administra-
torem tych sieci, 

k) wzdłuż górnych krawňdzi skarp brzegów rzek 
i otwartych rowów melioracyjnych obowiņ-
zek pozostawienie wolnego od zabudowy 
i nasadzeŊ, pasa terenu o szerokoŌci 3 m, 
umożliwiajņcego prowadzenie prac konser-
wacyjnych; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
a) dostawň energii elektrycznej z istniejņcej sie-

ci elektroenergetycznej Ōredniego i niskiego 
napiňcia, 

b) rozbudowň i budowň nowych linii energe-
tycznych Ōredniego i niskiego napiňcia oraz 
budowň stacji transformatorowych w zależ-
noŌci od potrzeb na warunkach okreŌlonych 
przez właŌciciela sieci, 

c) budowň stacji transformatorowej, zlokalizo-
wanej na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „T”, 

d) budowň stacji transformatorowych na tere-
nach planowanej zabudowy mieszkaniowej, 
w iloŌci i w rejonach lokalizacji okreŌlonych 
przez zarzņdzajņcego sieciņ, stosownie do 
zapotrzebowania mocy, 

e) budowň dodatkowych stacji transformato-
rowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowa-
nych na terenie własnym inwestora, 

f) budowň stacji transformatorowych wolno-
stojņcych na wydzielonych działkach z za-
pewnieniem do nich dojazdu, 

g) dopuszcza siň skablowanie elektroenerge-
tycznych linii napowietrznych Ōredniego na-
piňcia na odcinkach kolidujņcych z planowa-
nym zainwestowaniem, 

h) dopuszcza siň skablowanie elektroenerge-
tycznych linii napowietrznych niskiego na-
piňcia, kolidujņcych z planowanym zainwe-
stowaniem; 

5) w zakresie gazyfikacji ustala siň: 
a) możliwoŌń dostawy gazu z istniejņcej na te-

renie gminy sieci gazowej, po spełnieniu 
technicznych i ekonomicznych warunków 
przyłņczenia, 

b) budowň sieci gazowej Ōredniego ciŌnienia, 
c) dopuszcza siň zaopatrzenie w gaz ze zbiorni-

ków indywidualnych gazu płynnego, 
d) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury ga-

zowniczej zgodnie z warunkami techniczny-
mi jakim powinny odpowiadań sieci gazowe, 

e) strefň ochronnņ gazociņgu wysokiego ci-
Ōnienia, DN 80 i PN 6,3 Mpa zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, 

f) szerokoŌń strefy, o której mowa w lit. e, wy-
noszņcņ dla budynków mieszkalnych 20 m 
po obu stronach gazociņgu, którego prze-
bieg pokazany jest na rysunku planu, 

g) obszar, o którym mowa w lit. e, stanowi stre-
fň, w której operator gazociņgów jest 
uprawniony do zapobiegania działalnoŌci 

mogņcej mień negatywny wpływ na trwałoŌń 
i prawidłowņ eksploatacjň gazociņgu, 

h) obowiņzek uzgodnienia z operatorem gazo-
ciņgu, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy 
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na 
budowň, 

i) na terenach objňtych strefņ, o której mowa 
w lit. e obowiņzujņ nastňpujņce zasady zago-
spodarowania: 
− zakaz lokalizacji zabudowy, 
− obowiņzek zapewnienia swobodnego do-

jazdu do sieci infrastruktury technicznej 
oraz swobodnego przemieszczania siň 
wzdłuż i w obrňbie strefy kontrolowanej, 

− zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 
4 m (po 2 m od osi gazociņgu) – zago-
spodarowanie terenu zieleniņ niskņ, 

− zakaz prowadzenia działalnoŌci mogņcej 
zagroziń trwałoŌci gazociņgu podczas 
eksploatacji, 

− dopuszcza siň lokalizacjň sieci podziem-
nego uzbrojenia technicznego po uzgod-
nieniu z zarzņdcņ gazociņgu, 

j) dopuszcza siň modernizacjň, rozbudowň sie-
ci gazowej wysokiego ciŌnienia; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energiň cieplnņ: 
a) realizacjň lokalnych źródeł ciepła na paliwa 

o niskim stopniu emisji zanieczyszczeŊ, 
b) dopuszcza siň nowoczesne wysokosprawne 

źródła ciepła opalane paliwem stałym, 
c) wykorzystanie energii elektrycznej i odna-

wialnych źródeł energii do celów grzew-
czych, 

d) likwidacjň lub modernizacjň istniejņcych ko-
tłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu 
emisji zanieczyszczeŊ; 

7) w zakresie telekomunikacji: 
a) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych do-

puszcza siň wyłņcznie jako podziemne na te-
renach planowanej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

b) wysokoŌń masztów, anten i innych urzņdzeŊ 
ustawianych na budynkach nie może prze-
kraczań 3m; a wysokoŌń nowych obiektów 
budowlanych nie bňdņcych budynkami nie 
może przekraczań 15 m; 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiņzujņ zasady okreŌlone w przepisach od-
rňbnych i aktach prawa miejscowego. 

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz za-
grożeŊ osuwania mas ziemnych ustala siň: 
1) okreŌla siň zasiňg obszaru objňtego powodziņ 

w lipcu 1997 r.; 
2) granica obszaru zagrożonego zalaniem wodami 

powodziowymi Q1%; 
3) granica obszaru zagrożonego zalaniem wodami 

powodziowymi Q10%; 
4) tereny górnicze lub zagrożone osuwaniem mas 

ziemnych nie wystňpujņ na obszarze objňtym 
planem. 
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§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i wa-
runków podziału nieruchomoŌci: 
1) powierzchnia działek nie może byń mniejsza niż 

1000 m2; 
2) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w pkt. 1, o nie wiňcej 
niż 5%; 

3) szerokoŌń frontu działek co najmniej 25 m 
z wyjņtkiem działek przyległych do placu ma-
newrowego, lub działek o układzie wachlarzo-
wym; 

4) kņt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierań siň w przedziale 
od 80° do 90°. 

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania i użyt-
kowania terenów ustala siň, że do czasu zagospo-
darowania terenu na przeznaczenie ustalone 
w planie, obowiņzuje przeznaczenie dotychczaso-
we. 

§ 14. Ustala siň stawkň procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) w wysokoŌci 15% dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: „MN”, „US”; 
2) w wysokoŌci 0% dla terenów: „ZP,US”; 

„WS,US”, „RZ”, „WS”, „R”, „ZL”, „T”, „KDD”, 
„KDL”, „KDW”, „KDWp”. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „1MN” do „6MN” ustala siň 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniajņce: 

a) usługi towarzyszņce funkcji mieszkaniowej 
z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, 
obsługi ludnoŌci lub przedsiňbiorstw, zdro-
wia i kultury, 

b) urzņdzenia rekreacyjno-wypoczynkowe to-
warzyszņce funkcji mieszkaniowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, do-
puszcza siň: 
1) lokalizacjň obiektów małej architektury”; 
2) poszerzenie ulic publicznych i publicznych 

przejŌń pieszych, wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych, ciňgów pieszych i rowerowych, miejsc 
postojowych oraz sieci infrastruktury technicz-
nej oraz zwiņzane z nimi urzņdzeŊ, przy czym 
użytkowanie to nie powinno zajņń wiňcej niż 
30% powierzchni terenu i powierzchni użytko-
wej w zabudowie. 

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy ustala siň: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 30%; 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna po-

winna zajmowań co najmniej 60% powierzchni 
działki; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych nie może przekraczań trzech, w 
tym użytkowe poddasze; 

4) wysokoŌń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 12 m; 

5) dach o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty 
dachówkņ ceramicznņ lub materiałem dachów-
kopodobnym; 

6) dopuszcza siň wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie Ōwietlików, lukarn itp.; 

7) budynki gospodarcze i wolno stojņce garaże 
mogņ byń wyłņcznie parterowe i winny mień 
formň dachu odpowiadajņcņ formie dachu bu-
dynku mieszkalnego; 

8) należy zapewniń stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 powierzchni użytkowej usług; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy linie zabudowy 
okreŌla siň w odległoŌci: 
a) 10 m od linii rozgraniczajņcej teren z drogņ 

„1KDL”, 
b) 8 m od liniI rozgraniczajņcej tereny z tere-

nem „1KDD”, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcej tereny 

z „4KDW”, 
d) 5 m od linii rozgraniczajņcej tereny z tere-

nami „1KDW”, „2KDW”, „3KDW”, „6KDW”. 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „US” ustala siň przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu lub rekreacji; 
2) uzupełniajņce – usługi gastronomii, handlu, 

turystyki, hotelarstwa, zdrowia, zieleŊ urzņdzo-
na, obiekty małej architektury. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1: 
1) usługi uzupełniajņce nie mogņ przekroczyń 50% 

powierzchni terenu przeznaczenia podstawo-
wego; 

2) dopuszcza siň realizacjň obiektów mieszkanio-
wych jako uzupełnienia zabudowy podstawo-
wej pod warunkiem iż powierzchnia użytkowa 
mieszkaŊ nie bňdzie przekraczań 30% po-
wierzchni użytkowej obiektów usługowych 
a mieszkania bňdņ miały charakter mieszkaŊ 
służbowych dla zarzņdców lub właŌcicieli obiek-
tów; 

3) dopuszcza siň obiekty małej architektury; 
4) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów towarzyszņ-

cych zabudowie podstawowej jak: urzņdzenia 
infrastruktury technicznej (przepompownie 
Ōcieków, trafostacje itp. zlokalizowane w obiek-
tach budowlanych, a także obiekty gospodar-
cze, garaże; 

5) dopuszcza siň poszerzanie ulic publicznych 
i publicznych przejŌń pieszych, wydzielanie dróg 
wewnňtrznych, ciņgów pieszych i rowerowych, 
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury 
technicznej oraz zwiņzane z nimi urzņdzeŊ, przy 
czym użytkowanie to nie powinno zajņń wiňcej 
niż 30% powierzchni terenu. 

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoŌci zabudowy ustala siň: 
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1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyń 30%; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna po-
winna zajmowań co najmniej 50% powierzchni 
działki; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 
może przekraczań trzech, w tym użytkowe pod-
dasze; 

4) wysokoŌń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 12 m; 

5) dach wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° 
do 45°; kryty dachówkņ ceramicznņ lub materia-
łem dachówkopodobnym; 

6) dopuszcza siň wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie Ōwietlików, lukarn itp.; 

7) budynki gospodarcze i wolno stojņce garaże 
mogņ byń wyłņcznie parterowe i winny mień 
formň dachu odpowiadajņcņ formie dachu bu-
dynku mieszkalnego; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna w odległoŌci 
min 5 m od linii rozgraniczajņcej drogň w tym 
także dróg wewnňtrznych; 

9) zapewniń stanowiska postojowe zgodnie ze 
wskaźnikiem: 
a) 1 stanowisko na mieszkanie, 
b) 1 stanowisko na każde 30 m2 usług. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „ZP,US” ustala siň przeznacze-
nie: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ urzņdzona 

oraz terenowe usługi sportu i rekreacji; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi hotelar-

skie, usługi gastronomii, handlu, turystyki bez 
obiektów kubaturowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1: 
1) nowe budynki mogņ byń wyłņcznie tymczaso-

wymi obiektami kubaturowymi, których po-
wierzchnia zabudowy nie przekracza 50 m2, 
a wys. 7 m; 

2) dopuszcza siň obiekty małej architektury; 
3) dopuszcza siň poszerzenia ulic publicznych 

i publicznych przejŌń pieszych, wydzielanie dróg 
wewnňtrznych, ciňgów pieszych i rowerowych, 
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury 
technicznej oraz zwiņzane z nimi urzņdzeŊ, przy 
czym użytkowanie to nie powinno zajņń wiňcej 
niż 30% powierzchni terenu. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „WS,US” ustala siň przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – terenowe usługi sportu i rekre-

acji oraz wody powierzchniowe (oczka wodne, 
stawy i inne zbiorniki wód stojņcych); 

2) uzupełniajņce – usługi hipoterapii, jeździectwa 
rekreacyjnego, sportowego, zieleŊ nieurzņdzo-
na, zieleŊ urzņdzona, łņki, pastwiska, zadrze-
wienia. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1: 
1) dopuszcza siň zieleŊ urzņdzonņ, zakrzewienia, 

zadrzewienia, łņki, pastwiska i padoki; 
2) dopuszcza siň przeprowadzenie dróg we-

wnňtrznych dla obsługi terenu; 
3) dopuszcza siň sieci infrastruktury technicznej 

oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia; 

4) dopuszcza siň miejsca postojowe (parkingi). 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „1RZ” do „6RZ” ustala siň 
przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleni nieurzņ-

dzonej; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce – łņki i pastwiska, 

tereny rolnicze, lasy. 
2. Na terenach, o których mowa w ust.1: 

1) zakazuje siň lokalizacji budowli rolniczych oraz 
jakichkolwiek budynków; 

2) dopuszcza siň przeprowadzenie dróg dla obsłu-
gi gruntów rolnych; 

3) dopuszcza siň sieci infrastruktury technicznej 
oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „1R” do „6R” ustala siň prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – tereny rolnicze; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce – łņki i pastwiska, 

lasy, zieleŊ nieurzņdzona. 
2. Na terenach, o których mowa w ust.1: 

1) zakazuje siň lokalizacji budowli rolniczych oraz 
jakichkolwiek budynków; 

2) dopuszcza siň przeprowadzenie dróg dla obsłu-
gi gruntów rolnych; 

3) dopuszcza siň sieci infrastruktury technicznej 
oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „ZL” ustala siň przeznaczenie 
podstawowe na lasy, zalesienia, zadrzewienia. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) zakazuje siň lokalizacji jakichkolwiek budynków; 
2) dopuszcza siň ciņgi piesze i rowerowe, parkingi 

leŌne; 
3) dopuszcza siň sieci infrastruktury technicznej 

oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „1WS” do „6WS” ustala siň 
przeznaczenie − wody powierzchniowe Ōródlņdo-
we. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 zaka-
zuje siň lokalizacji jakichkolwiek budynków. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „T” ustala siň przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe – urzņdzenia  

i obiekty telekomunikacji; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce – zieleŊ urzņdzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza siň poszerzanie ulic publicznych, ciņgów 
pieszych i rowerowych, przy czym użytkowanie to 
nie może przekroczyń wiňcej niż 40% powierzchni 
terenu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna powinna 
zajmowań nie mniej niż 10% powierzchni działki. 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „1KDL” ustala siň przeznaczenie 
podstawowe – droga lokalna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, do-
puszcza siň: 
1) zieleŊ towarzyszņca; 
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2) sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 
z nimi urzņdzenia; 

3) lokalizacjň obiektów małej architektury, noŌni-
ków reklamowych, pod warunkiem, że nie bňdņ 
kolidowały z funkcjņ komunikacyjnņ oraz za 
zgodņ i na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň drogi; 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1, obo-
wiņzuje szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodna z granicami władania dla „1KDL”. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „1KDD” ustala siň przeznaczenie 
podstawowe – droga dojazdowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň: 
1) zieleŊ towarzyszņca; 
2) sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 

z nimi urzņdzenia; 
3) lokalizacjň obiektów małej architektury, noŌni-

ków reklamowych, pod warunkiem, że nie bňdņ 
kolidowały z funkcjņ komunikacyjnņ oraz za 
zgodņ i na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň drogi; 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzuje szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
– 10 m. 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „1KDW” do „6KDW” ustala 
siň przeznaczenie podstawowe – droga dojazdowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň: 
1) zieleŊ towarzyszņca; 
2) sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 

z nimi urzņdzenia. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiņzuje szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
– min 8 m. 

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „KDWp” ustala siň przeznaczenie 
podstawowe – ciņg pieszo-jezdny. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzuje szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Czernica. 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego. 

 
 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy Czernica: 
Jarosław Jagielski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/42/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/42/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Chrząstawa Wielka (czňŌń północna), gmina Czernica 

 
Rada Gminy Czernica dokonuje rozstrzygniňcia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicz-

nego wglņdu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzglňdnionych 
przez Wójta Gminy Czernica, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) w nastňpujņ-
cy sposób: 

1. Nie uwzględnia się uwagi Pana Piotra Kunysza, dotyczņcej przeznaczenia czňŌci działki dz. nr 258 
pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinna lub siedliskowņ. (uzas: działka znajduje siň poza granicņ 
opracowania planu). 

2. Nie uwzględnia się uwagi Pana Romana Suchodolskiego, dotyczņcej przeznaczenia czňŌci działki 
dz. nr 258 pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinna lub siedliskowņ. (uzas: działka znajduje siň poza 
granicņ opracowania planu). 

3. Nie uwzględnia się uwagi Pana Mieczysława ŋwiňtochowskiego dotyczņcej lokalizacji obiektów 
kubaturowych niezbňdnych w celu obsługi oŌrodka jazdy konnej na działce nr 55/3 (uzas: w zapisach 
studium zakaz lokalizacji budynków kubaturowych). 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/42/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 

W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI CHRZŅSTAWA WIELKA (CZŇŋŃ PÓŁNOCNA), GMINA CZERNICA, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały nie przewiduje siň finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należņcych do zadaŊ własnych gminy. 
 
 
30 64

 

3065 
30 65 

UCHWAŁA NR VII/44/2011 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze 

zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ Rady Gminy 
Czernica nr XXXI/237/2009 z dnia 29 grudnia  
2009 r. po stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czernica, Rada Gminy 
Czernica uchwala co nastňpuje:  


