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UCHWA£A Nr XXXII/196/09 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Nowym Borówku dla dzia³ek wg ewid. gruntów Borowo o nr ewid. 357, 355a i 356

Poz. 1742

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 z pó�n. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), a tak¿e w zwi¹zku z
uchwa³¹ nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27
czerwca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Nowym Borówku dla dzia³ek wg ewid. gruntów Borowo o nr
ewid. 357, 355a i 356, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Czempiñ, zatwierdzonego
uchwa³¹ nr XXVI/221/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia
27 wrze�nia 2001 r. uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik graficzny, zatytu³owany �MIEJSCO-
WY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w No-
wym Borówku, dla dzia³ek wg. ewid. gruntów Borowo o nr
ewid. 357, 355a i 356�, opracowany w skali 1:2000, zwany
dalej rysunkiem planu.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
ochrona interesów prywatnych i publicznych, uporz¹dkowa-
nie terenu i podniesienie jego walorów estetycznych, co
korzystnie wp³ynie na wizerunek obrêbu Borowo. Przedmio-
tem mpzp jest przekszta³cenie terenu na teren us³ug, obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa:

1. uchwale � rozumie siê przez to niniejsz¹ uchwa³ê;

2. planie � rozumie siê przez to miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej
uchwa³y;

3. rysunku planu � rozumie siê przez to graficzny zapis
planu, bêd¹cy za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y,
przedstawiony na mapie sytuacyjno � wysoko�ciowej z ele-
mentami ewidencji;

4. terenie � rozumie siê przez to obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, w obrysie którego
w ka¿dym punkcie obowi¹zuj¹ te same ustalenia;

5. funkcji podstawowej terenu � rozumie siê przez funk-
cjê wyznaczon¹ do lokalizacji w danym terenie, która w
ramach realizacji planu winna staæ siê przewa¿aj¹c¹ (dominu-
j¹c¹) form¹ wykorzystania, a wprowadzenie innych ni¿ pod-
stawowa funkcja jest dopuszczalne wy³¹cznie pod warunkiem
spe³nienia ustaleñ szczegó³owych niniejszej uchwa³y;

6. nieprzekraczalnej linii zabudowy � rozumie siê przez
to liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wzno-
szenie obiektów budowlanych;

7. dostêpie do drogi publicznej, dostêpno�ci komunika-
cyjnej � rozumie siê przez to bezpo�redni dostêp do tej drogi
albo dostêp przez drogê wewnêtrzn¹;

8. wysoko�ci budynku � rozumie siê przez to wysoko�æ
budynku liczon¹ od poziomu terenu przy budynku do najwy¿-
szego punktu jego konstrukcji;

9. poziomie terenu � rozumie siê przez to rzêdn¹ terenu
nad poziomem morza przed wej�ciem g³ównym do budynku,
b¹d� jej samodzielnej czê�ci, nie bêd¹cym wy³¹cznie wej-
�ciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych;

10. intensywno�ci zabudowy � rozumie siê przez to sto-
sunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni
dzia³ki budowlanej;

11. kondygnacji � rozumie siê przez to poziom¹, nad-
ziemn¹ lub podziemn¹ czê�æ budynku, zawart¹ miêdzy pod-
³og¹ na stropie lub warstw¹ wyrównawcz¹ na gruncie, a
górn¹ powierzchni¹ pod³ogi b¹d� warstwy os³aniaj¹cej izola-
cjê ciepln¹ stropu, znajduj¹c¹ siê nad t¹ czê�ci¹; za kondygna-
cjê uwa¿a siê tak¿e poddasze z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na sta³y pobyt ludzi oraz poziom¹ czê�æ budynku
stanowi¹c¹ przestrzeñ na urz¹dzenia techniczne, maj¹c¹
wysoko�æ w �wietle wiêksz¹ ni¿ 1,9 m;

12. powierzchni ogólnej zabudowy � rozumie siê przez to
powierzchniê obiektu budowlanego mierzon¹ po obrysie
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zewnêtrznym pomno¿on¹ przez liczbê kondygnacji naziem-
nych;

13. powierzchni terenu biologicznie czynnej � rozumie siê
przez to grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e
trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich natu-
raln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;

14. urz¹dzeniach towarzysz¹cych � rozumie siê przez to
wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej, komunikacji
ko³owej i pieszej niezbêdne do obs³ugi danego terenu;

15. urz¹dzeniach infrastruktury technicznej � rozumie siê
przez to sieci wodoci¹gowe, elektroenergetyczne, gazowni-
cze, ciep³ownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infra-
struktura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe i
rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa);

16. zieleni � nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren
o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasa-
dzeniami w formie drzew, krzewów, ro�lin okrywowych i
trawy.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹-
ce przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy us³ugowej, obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów;

2) tereny zieleni urz¹dzonej � izolacyjnej;

3) tereny komunikacji publicznej � droga lokalna;

4) tereny komunikacji publicznej � droga dojazdowa;

5) strefa ochronna od linii EE - oznaczenie informacyjne.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu -
ustalone planem;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) linie podzia³u wewnêtrznego � postulowane.

§4. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1. Tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produk-
cyjnych, sk³adów i magazynów objête przedmiotowym mpzp
znajduj¹ siê w obszarze o znacznych zasobach wód podziem-
nych w obrêbie piêtra czwartorzêdowego � najwy¿szej ochro-
ny ONO.

2. Ustala siê obowi¹zek zastosowania odpowiednich
�rodków technicznych, zabezpieczaj¹cych wody podziemne
przed zanieczyszczeniem (dot. ujêæ wód, obszarów i zbiorni-
ków zasobowych wód podziemnych itp.).

3. Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów oraz zabudowy us³ugowej powinny zostaæ zagospodaro-
wane zieleni¹, tak aby zminimalizowaæ uci¹¿liwo�ci pocho-
dz¹ce z tych obszarów oraz poprawiæ walory krajobrazowe.

Poz. 1742

4. Projektowana zabudowa us³ugowa, produkcyjna, sk³a-
dowa i magazynowa nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwo�ci dla
s¹siaduj¹cej istniej¹cej i projektowanej zabudowy mieszka-
niowej oraz zagro¿enia dla �rodowiska gruntowo - wodnego,
powietrza atmosferycznego oraz z uwagi na emisjê ha³asu.

5. Dla projektowanej zabudowy stosowaæ ekologiczne
(niskoemisyjne) sposoby ogrzewania oparte na no�nikach
energii cieplnej nieuci¹¿liwych dla �rodowiska oraz wykorzy-
stuj¹ce urz¹dzenia o wysokiej sprawno�ci grzewczej i niskim
stopniu emitowanego zanieczyszczenia.

6. Do celów grzewczych i technologicznych stosowaæ
paliwa najbardziej bezpieczne dla �rodowiska.

7. Emisje czynników szkodliwych nie mog¹ przekraczaæ
dopuszczalnych norm.

8. Ustala siê zastosowanie odpowiedniej wysoko�ci
emitorów zanieczyszczeñ do powietrza wraz z urz¹dzeniami
eliminuj¹cymi ich ponadnormatywne parametry.

9. Zakaz przechowywania na wolnym powietrzu mate-
ria³ów powoduj¹cych wtórne pylenie.

10. Zakazuje siê realizacji nieuzasadnionych zmian ukszta³-
towania terenu wykraczaj¹cych poza zakres prac ziemnych,
zwi¹zanych z realizacj¹ zainwestowania przewidzianego w
mpzp.

11. Zakazuje siê realizacji prac trwale naruszaj¹cych sto-
sunki gruntowo � wodne na obszarze objêtym mpzp i w jego
s¹siedztwie.

12. Pe³ne wykorzystanie i ochrona dotychczas istniej¹ce-
go drzewostanu z ograniczeniem wycinki do niezbêdnego
minimum oraz stosowanie nowych nasadzeñ zarówno ziele-
ni¹ nisk¹ jak i wysok¹ o charakterze izolacyjnym z zalecanym
zastosowaniem gatunków rodzimych o gêstym poszyciu,
zimozielonych.

§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

Obszar planu objêty jest stref¹ �W� ochrony archeologicz-
nej. W przypadku stwierdzenia �ladów stanowisk arche-
ologicznych nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ w³a�ciwego
konserwatora zabytków.

§6. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1. Przestrzenie publiczne winny byæ realizowane jako
przestrzenie reprezentacyjne, urz¹dzone i wyposa¿one wyso-
kiej klasy urz¹dzeniami pomocniczymi, ma³¹ architektur¹,
nawierzchniami itp.

2. W przestrzeniach publicznych ulic mog¹ byæ lokalizo-
wane zgodnie z potrzebami obiekty przystanków autobuso-
wych, w których mog¹ byæ zlokalizowane niewielkie obiekty
us³ugowe (handlowe) oraz tablice reklamowe.

3. Dopuszcza siê budowê specjalnych konstrukcji pod-
trzymuj¹cych powierzchniê reklamow¹.

4. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury
i reklam.
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§7. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:

1. Zakazuje siê zabudowy mieszkaniowej na obszarze
objêtym planem.

2. Przy projektowaniu obiektów budowlanych nale¿y
zapewniæ ochronê ludno�ci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej okre�lonymi przepisami szczególnymi.

3. Bezwzglêdny zakaz lokalizacji obiektów i instalacji
szczególnie szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi i
mog¹cych pogorszyæ stan �rodowiska.

4. Przy zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
strefy ograniczonego u¿ytkowania wynikaj¹ce z przepisów
odrêbnych i szczególnych.

§8. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji.

1. Dostêpno�æ komunikacyjna dla obszaru objêtego mpzp
z drogi powiatowej nr 3899P. Obs³uga komunikacyjna przed-
miotowego terenu poprzez drogi publiczne lokaln¹ i dojaz-
dow¹ zgodnie z rysunkiem planu, z w³¹czeniem do drogi
powiatowej na skrzy¿owaniach z drogami gminnymi lokaln¹
i dojazdow¹ oznaczonymi na rysunku planu symbolami �4KDl�
i �3KDd�.

2. Ustala siê powi¹zania uk³adu drogowego na obszarze
objêtym opracowaniem planu z uk³adem dróg zewnêtrznych
w miejscach oznaczonych na rysunku planu.

3. W ramach poszczególnych terenów i dzia³ek nale¿y
zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych lub gara-
¿owych, zaspokajaj¹c¹ potrzeby w zakresie parkowania i
postoju samochodów/pojazdów z uwzglêdnieniem warunków
technicznych okre�lonych w przepisach odrêbnych.

§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Ustala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu: sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej, ener-
getycznej i telekomunikacyjnej � poprzez rozbudowê ist-
niej¹cych i budowê nowych systemów infrastruktury tech-
nicznej.

2. Ustala siê, ¿e podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego
stanowiæ bêd¹ projekty bran¿owe.

3. Zbiorcze sieci infrastruktury technicznej lokalizowaæ w
liniach rozgraniczaj¹cych tereny komunikacji z dopuszcze-
niem w liniach rozgraniczaj¹cych tereny zabudowy us³u-
gowej, obiektów produkcyjnych, magazynów i sk³adów.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie instalacji wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej:

1) Ustala siê zaopatrzenie w wodê na cele socjalno �
bytowe i produkcyjne, poprzez rozbudowê istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej, na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci.

2) Ustala siê nakaz pod³¹czenia do systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Poz. 1742

3) Minimalna nominalna �rednica wodoci¹gu zbiorczego
zapewniæ musi zachowanie prawid³owych warunków
ochrony przeciwpo¿arowej.

4) Ustala siê zakaz odprowadzania nie oczyszczonych
�cieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz pod-
ziemnych.

5) Zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo � wodne przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

6) Na terenie objêtym planem ustala siê realizacjê roz-
dzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

7) Technologia i sposób wykonania kanalizacji sanitarnej
zapewniæ musz¹ ca³kowit¹ szczelno�æ systemu.

8) Odprowadzanie wód opadowych poprzez system in-
stalacji odprowadzaj¹cych wody ze studzienkami i
separatorem oleju, paliw i smarów gwarantuj¹cych
wysok¹ dok³adno�æ oczyszczania.

9) Ustala siê zastosowanie urz¹dzeñ hermetyzuj¹cych
roz³adunek/za³adunek p³ynów szkodliwych/problema-
tycznych dla �rodowiska.

10) Na terenie objêtym planem dopuszcza siê prowadze-
nie dzia³alno�ci produkcyjnej i us³ugowej powoduj¹cej
powstawanie �cieków, których sk³ad wymaga wstêp-
nego oczyszczenia przed wprowadzeniem do kanaliza-
cji miejskiej; dopuszczalne parametry �cieków okre�li
dysponent sieci na podstawie przepisów szczegól-
nych.

11) Na terenach zabudowy us³ugowej, obiektów produk-
cyjnych, magazynów i sk³adów zezwala siê na lokali-
zacjê lokalnych obiektów oczyszczania �cieków prze-
mys³owych i poprodukcyjnych; lokalizacje obiektów
spe³niaæ musz¹ warunki okre�lone w przepisach szcze-
gólnych i odrêbnych.

12) Uci¹¿liwo�æ zwi¹zana z procesem gromadzenia i oczysz-
czania �cieków poprodukcyjnych i deszczowych nie
mo¿e przekraczaæ granic nieruchomo�ci, na której pro-
wadzona jest dzia³alno�æ powoduj¹ca powstawanie
�cieków.

13) Dopuszcza siê gromadzenie �cieków w szczelnych i
atestowanych zbiornikach bezodp³ywowych b¹d� w
indywidualnych oczyszczalniach �cieków, do czasu
zrealizowania gminnego systemu kanalizacji sanitar-
nej.

14) W obrêbie obszaru objêtego planem nale¿y zapewniæ
zaopatrzenie wodne do celów ga�niczych oraz drogi
po¿arowe zapewniaj¹ce swobodny dojazd dla jedno-
stek ochrony przeciwpo¿arowej oraz zapewniæ mo¿li-
wo�æ i warunki do prowadzenia dzia³añ ratowniczych.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) Ustala siê dostawê gazu na cele socjalno � bytowe i
produkcyjne poprzez rozbudowê � budowê istniej¹cej
sieci gazowej, na warunkach okre�lonych przez dyspo-
nenta sieci. Warunki odbioru gazu bêd¹ uzgadniane
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pomiêdzy stronami i bêd¹ zale¿a³y od szczegó³owych
warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniaj¹-
cych rozbudowê sieci przesy³owej.

2) Zezwala siê na lokalizacjê na terenach oznaczonych
symbolami �1-2 U-P� obiektów s³u¿¹cych do indywi-
dualnego zaopatrzenia w gaz. Lokalizacje obiektów
spe³niaæ musz¹ warunki okre�lone w przepisach szcze-
gólnych i odrêbnych.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie elektroenergetyki:

1) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez
istniej¹c¹ i rozbudowan¹ na potrzeby planu infrastruk-
turê energetyczn¹ na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci.

2) Przy³¹czanie nowych odbiorców do sieci elektrycznej
na zasadach okre�lonych przepisami prawa energe-
tycznego.

3) Wprowadzanie ekologicznych no�ników energii ciep³a
/gaz, energia elektryczna, olej opa³owy itp /.

4) Ustala siê sytuowanie dodatkowych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w zakresie elektroenergetyki w
granicy terenu objêtego planem dla potrzeb dzia³alno-
�ci gospodarczej, us³ugowej i produkcyjnej, z zacho-
waniem warunków technicznych wydanych przez za-
rz¹dcê sieci energetycznej � w tym budowê stacji
transformatorowej (z mo¿liwo�ci¹ wydzielenia geode-
zyjnie dzia³ki).

5) Zagospodarowanie terenu nie mo¿e powodowaæ koli-
zji z istniej¹cym energetycznym uzbrojeniem naziem-
nym i podziemnym. Wszelkie kolizje musz¹ byæ usu-
niête kosztem jednostek organizacyjnych powoduj¹-
cych ich powstanie na podstawie warunków uzyska-
nych w ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wrze�nia.

6) Ustala siê realizacjê wy³¹cznie kablowych sieci energe-
tycznych i o�wietleniowych. Nie zezwala siê na budo-
wê nowych linii napowietrznych.

7) Zasilanie energetyczne obiektów budowlanych realizo-
waæ doziemnymi kablami nn.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej w zakresie telekomunikacji:

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ budowy wy³¹cznie linii ka-
blowych doziemnych telekomunikacyjnych zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami o lokalizacji sieci. Nie ze-
zwala siê na budowê linii napowietrznych.

2) Ustala siê rozbudowê sieci kablowej telekomunikacyj-
nej wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami technicznymi dla
zasilania terenów nowego zainwestowania wed³ug
technicznych warunków przy³¹czenia, z zachowaniem
normatywnych odleg³o�ci od budynków i od innych
sieci infrastruktury podziemnej.

3) Zakazuje siê lokalizacji masztów telefonii komórkowej.

8. Zasady w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

1) Nie zezwala siê na stosowanie w celach grzewczych
paliw wysokoemisyjnych. Zaleca siê wykorzystanie
gazu i innych paliw niskoemisyjnych.

2) Na terenach oznaczonych symbolami �1-2 U-P� zezwa-
la siê na lokalizacjê wolnostoj¹cych obiektów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw niskoemi-
syjnych. Lokalizacje obiektów spe³niaæ musz¹ warunki
okre�lone w przepisach szczególnych i odrêbnych.

9. Zasady gospodarki odpadami:

1) Wprowadza siê zasadê zorganizowanego systemu
gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych.

2) Gromadzenie i zagospodarowanie odpadów oprzeæ na
istniej¹cym systemie oczyszczania gminy.

3) Ustala siê gromadzenie odpadów sta³ych w indywidu-
alnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w
granicach dzia³ki budowlanej.

4) Gromadzenie odpadów po uprzedniej segregacji w
specjalistycznych kontenerach w wyznaczonym zada-
szonym miejscu w obrêbie w³asnej dzia³ki i zbiorowe-
go systemu ich odbioru przez wyspecjalizowane s³u¿-
by.

5) Posadowienie pojemników, kontenerów na odpady,
ewentualnych zbiorników na olej opa³owy w tacach
wychwytowych.

6) Gospodarkê odpadami nale¿y rozwi¹zywaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie.

10. Zasady w zakresie ha³asu:

Stosowanie materia³ów i os³on wyg³uszaj¹cych dla obiek-
tów, urz¹dzeñ i maszyn produkcyjnych, celem zapewnie-
nia poziomu ha³asu dopuszczalnego przepisami szczegól-
nymi.

§10. Ustalenia dotycz¹ce sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu � nie
ustala siê.

Rozdzia³ II

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§11. Dla terenów zabudowy us³ugowej, obiektów produk-
cyjnych, skaldów i magazynów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami �1U-P�, �2U-P� i ustala siê obowi¹zuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy us³ugowej, obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów wraz z urz¹dze-
niami i obiektami infrastruktury technicznej � towarzysz¹-
cymi i obs³uguj¹cymi obszar objêty mpzp., gara¿e, parkin-
gi i urz¹dzenia towarzysz¹ce, budynki gospodarcze, zieleñ
urz¹dzona, elementy ma³ej architektury, reklamy.

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu.

Poz. 1742
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3. Nowo powstaj¹ce budynki powinny byæ wykonane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczegól-
nymi.

4. Wymóg zagospodarowania terenu zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami technicznymi.

5. Dla istniej¹cych napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych wysokiego napiêcia 110KV ustala siê strefê ochronn¹
orientacyjn¹. Szeroko�æ strefy od linii elektroenergetycz-
nych ustaliæ na etapie realizacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami szczególnymi.

6. Obowi¹zek realizacji dróg wewnêtrznych wraz z miejscami
postojowymi o nawierzchni utwardzonej, zgodnie z prze-
pisami bran¿owymi i wed³ug potrzeb wynikaj¹cych z
przedsiêwziêcia inwestycyjnego. Minimalna szeroko�æ
jezdni dróg wewnêtrznych wynosiæ powinna 5,00 m.

7. Zapewnienie potrzeb parkingowych w granicach dzia³ki
(miejsca postojowe samochodów dopuszcza siê w strefie
ochronnej wzd³u¿ linii wysokiego napiêcia, zgodnie z
przepisami bran¿owymi).

8. Maksymalna intensywno�æ zabudowy: 75%, pozosta³¹
czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie.

9. Dostêpno�æ komunikacyjna z terenów dróg publicznych �
drogi lokalnej i drogi dojazdowej zgodnie z rysunkiem
planu.

10. Zabudowa us³ugowa, obiekty produkcyjne, sk³ady i maga-
zyny:

1) wysoko�æ zabudowy � nie wy¿ej ni¿ 15,00 m.

2) geometria dachów � dopuszcza siê wszelkie rozwi¹za-
nia.

3) wysoko�æ obiektów i urz¹dzeñ i infrastruktury tech-
nicznej � nie wy¿ej ni¿ 25 m.

4) dopuszcza siê przekroczenie maksymalnej wysoko�ci
zabudowy dla urz¹dzeñ i obiektów wynikaj¹cych z
warunków technologicznych nie wiêcej jednak ni¿ 49,5
m n.p.m.

5) ustala siê stosowanie materia³ów i os³on wyg³uszaj¹-
cych dla obiektów, urz¹dzeñ i maszyn produkcyjnych,
celem zapewnienia poziomu ha³asu dopuszczalnego
przepisami szczególnymi.

11. Zasady i warunki podzia³u i scalania nieruchomo�ci: zgod-
nie z rysunkiem planu b¹d� dopuszcza siê inny podzia³
terenu na dzia³ki przy zachowaniu min. powierzchni nowo-
projektowanych dzia³ek � 3000 m2 z bezpo�rednim dostê-
pem do drogi publicznej oraz szeroko�ci¹ frontu od drogi
publicznej min. 40 m.

12. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
lokalnej i drogi dojazdowej, oznaczonych symbolami:
�3KDd� i �4KDl�.

13. Dopuszcza siê realizacjê obiektów realizowanych w tech-
nologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architek-
tonicznych.

Poz. 1742

14. Ograniczaj¹c niekorzystne oddzia³ywanie ruchu drogowe-
go na obszar objêty planem ustala siê zaplanowanie pasa
zieleni wysokiej bezpo�rednio przy pasie drogowym drogi
powiatowej.

15. Dla jednostki bilansowej �2U-P� w pasie ok. 3-5 m w
s¹siedztwie i licz¹c od granicy z jednostk¹ bilansow¹
oznaczon¹ symbolem �4KDl� ustala siê wprowadzenie
pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej.

16. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
dla terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§12. Dla terenu zieleni urz¹dzonej � zieleñ izolacyjna,
oznaczonego na rysunku planu symbolem �5ZP� ustala siê
obowi¹zuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleñ izolacyjna - zieleñ ni-
ska, wysoka o charakterze izolacyjnym ozdobnym z zasto-
sowaniem gatunków o gêstym poszyciu, zimozielonych -
pas szeroko�ci min. 5,0 m.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: urz¹dzenia i obiekty infra-
struktury technicznej � towarzysz¹ce i obs³uguj¹ce obszar
objêty mpzp., zieleñ urz¹dzona, elementy ma³ej architek-
tury, reklamy.

3. Zagospodarowanie pasa zieleni zgodnie z ustaleniami
planu nale¿y zrealizowaæ przed uzyskaniem zgody � po-
zwolenia na u¿ytkowanie inwestycji.

4. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji � dojazd z drogi
gminnej - asfaltowej (przylegaj¹cej do terenu).

5. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
dla terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§13. Dla terenu komunikacji publicznej � droga lokalna �
droga dojazdowa, oznaczone na rysunku planu symbolami
�4KDl�, i �3KDd� ustala siê obowi¹zuj¹ce parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Przeznaczenie terenu:

a) �4KDl� � droga publiczna lokalna (z poszerzeniem
drogi gminnej � gruntowej, przylegaj¹cej do terenu
objêtego mpzp);

b) �3KDd� � droga publiczna dojazdowa.

2) Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu;

b) na rysunku planu przedstawiono proponowane zago-
spodarowanie dróg; szczegó³owe parametry zagospo-
darowania dróg okre�lone zostan¹ w opracowaniach
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bran¿owych nawi¹zaniu do potrzeb i zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

c) przestrzeñ dróg /w liniach rozgraniczenia/ mo¿e s³u¿yæ
do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz
lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) dla
terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

Rozdzia³ III

USTALENIA KOÑCOWE

§14. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i
le�nych z dnia 3 lutego 1995 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266 z pó�n. zm.) niniejszym planem zmienia siê przeznacze-
nie gruntów rolnych klasy IVa i IVb na cele nierolnicze i
niele�ne o powierzchni 4,9500 ha � decyzj¹ Marsza³ka Woje-
wództwa Wielkopolskiego, sygnatura DR.II.6060-101/08 z dnia
27 listopada 2008 r. , po uwzglêdnieniu opinii Wielkopolskiej
Izby Rolniczej nr G/158/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.
sygnatura WIR.BW.2799.2008, co nie zwalnia od obowi¹zku
wy³¹czenia ka¿dorazowo z produkcji rolnej.

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi.

§16. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, podlega równie¿
publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Krzysztof Sankiewicz
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXII/196/09
Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 27 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Nowym Borówku dla dzia³ek wg ewid. gruntów Borowo o nr ewid. 357, 355a i 356

Poz. 1742

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Czempiniu rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

Na podstawie Rozstrzygniêcia Burmistrza Gminy Czempiñ
za³¹czonego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpa-
trzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko, z powodu
braku uwag nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXXIII/196/09
Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 27 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w

Nowym Borówku dla dzia³ek wg ewid. gruntów Borowo o nr ewid. 357, 355a i 356

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Czempiniu okre�la
nastêpuj¹cy sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹-
ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 591) zadania w³asne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Realizowane bêdzie zbrojenie i dozbrojenie terenu zgod-
nie z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji zbrojenia tere-
nu bêd¹ wymaga³y zabezpieczenia �rodków finansowych
w bud¿ecie gminy pochodz¹cych z dochodów w³asnych
gminy i innych �róde³.

3. Poszczególne zadania bêd¹ realizowane si³ami w³asnymi
gminy z dopuszczeniem realizacji si³ zewnêtrznych.

4. W ka¿dym przypadku wy³onienie wykonawcy powinno
odbywaæ siê w trybie i na zasadach okre�lonych w ustawie
� Prawo zamówieñ publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

1. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ ze �rodków krajo-
wych i unijnych. �rodki krajowe pochodziæ bêd¹ ze �rod-
ków w³asnych gminy i bud¿etu pañstwa, funduszy i dotacji
celowych, po¿yczek i kredytów, �rodków instytucji poza-
bud¿etowych.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

a) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno � prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.

b) wydatki z bud¿etu gminy,

c) wspó³ finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy � w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
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- kredytów i po¿yczek bankowych,

- innych �rodków zewnêtrznych.

2. Dopuszcza siê udzia³ innych ni¿ gmina inwestorów w
finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej.

3. Rozstrzygniêcie nie jest uchwa³¹ bud¿etow¹ w sprawie
planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej tylko propozycj¹ do rozwa¿enia przy
uchwalaniu bud¿etu gminy w tej czê�ci.

1743

UCHWA£A Nr XXXII/197/09 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi
(w tym recyklingu), zieleni publicznej i dróg w Piotrowie Pierwszym

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 z pó�n. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹
nr LII/336/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 wrze�nia
2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospo-
darki odpadami komunalnymi (w tym recyklingu), zieleni
publicznej i dróg w Piotrowie Pierwszym uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-
nu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym recyklingu),
zieleni publicznej i dróg w Piotrowie Pierwszym, po stwierdze-
niu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czem-
piñ, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXVI/221/2001 Rady Miej-
skiej w Czempiniu z dnia 27 wrze�nia 2001 r.

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la za³¹cznik graficzny, zatytu³owany �Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki
odpadami komunalnymi (w tym recyklingu), zieleni publicz-
nej i dróg w Piotrowie Pierwszym�, opracowany w skali
1:2000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych za³¹cz-
nik nr 3.

Rozdzia³ I

USTALENIA OGÓLNE

§2. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹-
ce przeznaczenie terenu:

1. tereny infrastruktury technicznej � gospodarki odpadami
komunalnymi (w tym recyklingu), oznaczone symbolem
�O�;

2. tereny zieleni urz¹dzonej � zieleñ izolacyjna, oznaczone
symbolem �ZP�;

3. tereny zieleni � lasy;

4. tereny dróg publicznych � droga krajowa (oznaczenie
informacyjne);


