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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/233/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

Poz. 833, 834

Stosownie do 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 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), Rada

Gminy Czarnków, stwierdza zgodno�æ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na ob-
szarze wsi Brze�no w rejonie ul. Czarnkowskiej z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czarnków (uchwa³a Nr XXIV/235/2001 Rady
Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2001 r.)

834

UCHWA£A Nr XXXII/234/09 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no
w rejonie ulicy Dzia³kowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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), Rada Gminy Czarnków uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no w
rejonie ulicy Dzia³kowej, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr ewid. 250/3 przy ul.
Dzia³kowej w Brze�nie.

3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficz-
nie na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czê�ci uchwa³y obejmuj¹:

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Brze�no w rejonie ulicy Dzia³-
kowej z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, sta-
nowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szczegól-
nych, w tym tereny górnicze oraz zagro¿one powodzi¹ i
osuwaniem siê mas ziemnych;

2) zabytki oraz dobra kultury wspó³czesnej;

3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre-
�lanej w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.
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2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) zasad modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej;

3) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzia³u
nieruchomo�ci.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê podstawo-
we przeznaczenie terenu, stanowi¹cego jedn¹ nieruchomo�æ,
na cele zabudowy us³ugowej, obiektów produkcyjnych, sk³a-
dów i magazynów, oznaczenie na rysunku - U/P.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust.1, przeznaczeniem
uzupe³niaj¹cym mo¿e byæ zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna (budynek mieszkalny w³a�ciciela).

3. Na obszarze nieruchomo�ci wyznacza siê:

1) istniej¹c¹ drogê wewnêtrzn¹ zapewniaj¹c¹ obs³ugê tere-
nu, w tym wymagan¹ s³u¿ebno�æ dostêpu eksploatacyjne-
go, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 6 - oznaczenie na
rysunku - KDW;

2) przestrzeñ biologicznie czynn¹ zieleni izolacyjnej - ozna-
czenie na rysunku - Z.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, s³u¿¹ce kszta³-
towaniu ³adu przestrzennego:

1) zabudowê budynkami o wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej 12,0
m od poziomu terenu, zlokalizowanymi na terenie ograni-
czonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy;

2) wska�nik powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki
nie wiêkszy ni¿ 50%;

3) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej conajmniej 15%
powierzchni dzia³ki;

4) obowi¹zkowe nasadzenia zieleni szpalerowej, izolacyjnej
wzd³u¿ granic s¹siaduj¹cych z ogrodami dzia³kowymi;

5) zapewnienie niezbêdnej ilo�ci miejsc postojowych;

6) zachowanie dostêpu eksploatacyjnego do istniej¹cej sieci
kanalizacji deszczowej   500 (s³u¿ebno�æ terenu).

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycz¹
wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budyn-
ków.

3. Wysoko�æ, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy
instalacji zwi¹zanych z obiektami produkcyjno - sk³adowymi,
których wysoko�æ nie mo¿e przekraczaæ 50,0 m.

§5. Ochronê �rodowiska oraz przyrody zapewnia siê po-
przez:

1) zbiorowe odprowadzenie �cieków komunalnych;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ist-
niej¹cej sieci, zgodnie z wymaganiami przepisów o
�rodowisku;

3) zaopatrzenie w wodê z sieci wiejskiej;

4) zakaz stosowania instalacji niespe³niaj¹cych wymogów
ochrony �rodowiska oraz przedsiêwziêæ, dla których w
raporcie o oddzia³ywaniu na �rodowisko wykazane zosta-
nie negatywne oddzia³ywanie na tereny s¹siednie;

5) obowi¹zek nasadzeñ zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku oraz ustaleniem §4 ust. 1 pkt 4.

§6. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego ustala siê,
na ca³ym obszarze objêtym planem, wymagane jest zg³asza-
nia prac ziemnych, zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub
zabudowaniem terenu, do Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego
inwestora zakresu prac archeologicznych, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

§7. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê - z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych do istniej¹cych sie-
ci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych do
istniej¹cej sieci kanalizacji deszczowej;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cych sieci, zgod-
nie z warunkami dostawcy;

5) zaopatrzenie w ciep³o z lokalnych systemów grzewczych,
z zastosowaniem paliw i urz¹dzeñ do ich spalania spe³nia-
j¹cych wymogi ochrony �rodowiska.

2. Na obszarze objêtym planem mo¿e byæ wykorzystane
istniej¹ce uzbrojenie techniczne, z dostosowaniem do plano-
wanego zagospodarowania terenu.

3. O ile w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci nast¹pi za-
nieczyszczenie powierzchni utwardzonych, wymagane jest
zastosowanie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych �cieki opadowe, przed
zrzutem ich do istniej¹cej kanalizacji deszczowej.

4. W zwi¹zku z tym, ¿e teren objêty planem posiada
uzbrojenie techniczne, nie rozstrzyga siê o sposobie realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego - zadañ z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania.

5. Odbiór odpadów, w tym niebezpiecznych, nast¹pi
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami szczególnymi w tym zakresie.

§8. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru zapewnia istniej¹-
ca droga dojazdowa (ul. Dzia³kowa), z wykorzystaniem istnie-
j¹cego zjazdu na drogê wewnêtrzn¹.

2. Ustala siê zakaz lokalizowania miejsc postojowych
poza obszarem objêtym planem. Parkingi dla obs³ugi prowa-
dzonej dzia³alno�ci lokalizuje siê na terenie U/P, o którym
mowa w §3 ust. 1.

§9. Dla obszaru objêtego planem ustala siê stawkê 30%
s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Poz. 834



— 5072 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 61

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.

§11. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia uchwa³y
Nr VIII/58/95 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 28 grudnia 1995
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Poz. 834

przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no (Dz.
Urz. Woj. Pilskiego Nr 2 z dnia 17.01.1996 r.)

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków

(-) Henryk Mietlicki
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/234/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

Poz. 834, 835

Stosownie do 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 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), Rada

Gminy Czarnków stwierdza zgodno�æ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na ob-
szarze wsi Brze�no w rejonie ul. Dzia³kowej z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czarnków (uchwa³a Nr XXIV/235/2001 Rady
Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2001 r.)

835

UCHWA£A Nr XXXII/235/09 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no
w rejonie ulic Gêbickiej i Czarnkowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. 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), 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 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), Rada Gminy
Czarnków uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no w
rejonie ulic Gêbickiej i Czarnkowskiej, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr ewid. 220, w tym
rozgraniczenie ul. Czarnkowskiej (droga wojewódzka 182) i ul.
Gêbickiej (droga powiatowa nr 1341P) w Brze�nie.

3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficz-
nie na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czê�ci uchwa³y obejmuj¹:

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Brze�no w rejonie ulic Gêbickiej
i Czarnkowskiej z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarn-
ków, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szczegól-
nych, w tym tereny górnicze oraz zagro¿one powodzi¹ i
osuwaniem siê mas ziemnych;

2) zabytki oraz dobra kultury wspó³czesnej;

3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre-
�lanej w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.


