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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiana: Dz.U. z 2002r. 
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 
80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 
172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 
17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. 
z 2008r. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458, 
Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 
poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 
poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 
poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008r. Nr 199 
poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, 
Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 
106 poz. 675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, 
Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043),

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze 
wsi Zofiowo, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony drogą po-
wiatową nr 1326P, drogą gminną nr 180328P 
oraz drogami wewnętrznymi (dz. nr ewid. 35/2 i nr 
ewid.76).

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu, zwanym dalej rysun-
kiem.

4. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują:
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 

zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zofiowo z ustaleniami studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czarnków, stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zofiowo, stanowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obszary objęte ochroną na podstawie przepi-

sów szczególnych, w tym tereny górnicze oraz za-
grorone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych;

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w 
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, okre[lanej w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;

3) szczegóEowych zasad i warunków scalenia oraz 
ponownego podziaEu nieruchomo[ci.

3. Na obszarze objętym planem znajdują się zewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne.

4. Wie[ Zofiowo, w tym obszar objęty planem, 
znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu 
ｧDolina Noteciｦ oraz obszarze Natura 2000 ｧDolina 
Noteciｦ (PLH300004).

§3. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN;

2) tereny zieleni naturalnej, czę[ciowo urządzonej, 
stanowiące integralne czę[ci nieruchomo[ci miesz-
kaniowych, oznaczenie na rysunku ｠ Z;

3) teren drogi lokalnej (droga powiatowa 1326P), 
oznaczenie na rysunku ｠ KD-L;

4) tereny gminne dróg wewnętrznych, oznaczenie 
na rysunku ｠ KDW;

5) teren istniejącej wierowej elektroenergetycznej 
stacji transformatorowej, oznaczenie na rysunku ｠ 
E;

6) teren zieleni urządzonej, oznaczenie na rysunku 
｠ ZP.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz rór-
nych warunkach zabudowy i zagospodarowania 
oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym, a dla 
wyrórnionych dziaEek budowlanych, dla których, na 
wyznaczonym terenie, obowiązują rórne zasady za-
gospodarowania ｠ symbolem ｧmnｦ oraz cyfrą.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz integralne 
czę[ci nieruchomo[ci, o których mowa w ust.1 pkt 
2 (tereny zieleni naturalnej, czę[ciowo urządzonej), 
nalerą do rodzaju terenów, dla których w przepi-
sach o [rodowisku ustalone zostaEy dopuszczal-
ne poziomy haEasu dla rodzaju terenów zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Na caEym obszarze objętym planem nie loka-

lizuje się obiektów o wysoko[ci 50,0 m i przekra-
czających wysoko[ć 50,0 m od poziomu terenu, 
wymagających stosownych zgód wynikających z 
przepisów Prawa lotniczego, z wyEączeniem inwe-
stycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicz-
nej.

§4. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące linie zabudowy, sEurące usytu-
owaniu gEównej bryEy budynków; przed obowiązują-
cą linią mogą znajdować się okapy, ryzality, wyku-
sze, obudowane partie wej[ciowe do budynku itp. 
elementy, w odlegEo[ci nieprzekraczającej 3,0 m od 
linii rozgraniczającej dziaEkę;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
które dotyczą wszystkich budynków na dziaEce i 
obejmują elementy zaliczane do kubatury brutto bu-
dynku;

3) obowiązująca lokalizacja budynku przy granicy 
dziaEki sąsiedniej (budynki gospodarcze z zabudowie 
blipniaczej); dla zabudowy blipniaczej budynków 
gospodarczych wymagana jest realizacja, na obu 
sąsiednich dziaEkach, budynków o tej samej wy-
soko[ci kalenicy i okapu ｠ od poziomu terenu, po-
wierzchni zabudowy, nachyleniu poEaci dachowych 
i rzędnej podEogi parteru;

4) wymagany kierunek przewarającej kalenicy w 
budynku dotyczy ksztaEtowania przewarającej ka-
lenicy w budynku oraz przewarającej powierzchni 
poEaci dachowej budynku w stosunku do obowią-
zującej lub maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, oznaczonej na rysunku; powyrsze nie wyklu-
cza jednoczesnego zastosowania innych kierunków 
nachyleG w czę[ci elementów poEaci dachowych, 
sEurących ksztaEtowaniu formy architektonicznej 
budynku.

5) wymagana zasada obsEugi komunikacyjnej ze 
wskazanej drogi;

6) nieprzekraczalne ogrodzenie dziaEki budowlanej;
7) zakaz zjazdu z drogi publicznej.
2. O ile dla wyznaczonych dziaEek nie okre[lono 

wymaganej zasady obsEugi komunikacyjnej, o której 
mowa w ust.1 pkt 5, wjazd na dziaEkę ustala się z 
dróg zapewniających dostęp, w zalerno[ci od spo-
sobu zagospodarowania dziaEki.

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1, 
ustala się następujące warunki zabudowy i zago-
spodarowania:

1) teren MN1 ｠ przeznaczony do zabudowy na 
jednej dziaEce budowlanej ｠ jednym budynkiem 
mieszkalnym wolno stojącym, z gararem i pomiesz-
czeniami gospodarczymi w kubaturze budynku lub 
w czę[ci dobudowanej do budynku, speEniającym 
następujące warunki:

a) wysoko[ć II kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze urytkowe o nachyleniu poEaci dachowych 
nie mniejszym nir 40° lub I kondygnacja nadziemna 
z dachem stromym o nachyleniu poEaci dachowych 
nie mniejszym nir 40°,

b) geometria dachu dwuspadowa o symetrycz-
nym nachyleniu poEaci dachowych,

c) poziom podEogi parteru co najmniej 0,30 m od 
rzędnej drogi zapewniającej dojazd do budynku i nie 
wyrej nir 0,60 m od poziomu drogi,

d) dla czę[ci dobudowanej nie ustala się poziomu 
podEogi parteru; w formie architektonicznej nalery 
zachować kąt nachylenia poEaci i kierunek kalenicy 
zgodny z bryEą budynku mieszkalnego; dopuszcza 
się zastosowanie stropodachu pEaskiego i wysoko-
[ci nieprzekraczającej 3,0 m od poziomu terenu, z 
obowiązkową attyką w elewacji frontowej (zakaz 
spadku poEaci dachowej w kierunku drogi),

e) powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 45% 
powierzchni ograniczonej liniami zabudowy,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ co 
najmniej 40% powierzchni dziaEki;

2) teren MN2 ｠ istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej, z morliwo[cią podziaEu dziaEek nr ewid. 66/1 
i 67, zgodnie z zasadą okre[loną na rysunku. Na 
kardej dziaEce more być zlokalizowany jeden bu-
dynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy, z 
wyEączeniem dziaEki oznaczonej ｠ ｧmn1ｦ, dla której 
obowiązują ustalenia jak dla terenu MN1. Dla istnie-
jących budynków obowiązuje zachowanie istnieją-
cej formy architektonicznej, zakaz zmiany geome-
trii dachu oraz nadbudowy i rozbudowy budynków 
mieszkalnych. Dla nowej zabudowy na dziaEce nr 
ewid. 67 (ｧmn2ｦ) obowiązuje forma budynku, wy-
soko[ć kalenicy od poziomu terenu oraz nachylenie 
poEaci dachowych jak w budynku istniejącym; po-
nadto ustala się:

a) dopuszczenie zabudowy na dziaEce ｧmn2ｦ ｠ 
przy granicy dziaEki, budynkiem gospodarczym ze 
stropodachem pEaskim o wysoko[ci nieprzekracza-
jącej 3,50 m od poziomu terenu i powierzchni zabu-
dowy nie większej nir 25,0 m²,

b) powierzchnię zabudowy budynku mieszkalnego 
nieprzekraczająca 150% powierzchni budynku ist-
niejącego na dziaEce,

c) dopuszczenie zabudowy jednym budynkiem 
mieszkalnym speEniającym wymagania jak dla nowej 
zabudowy na dziaEce ｧmn2ｦ ｠ na dziaEkach 68/1 i 
68/2,

d) powierzchnię zabudowy na dziaEkach zabudo-
wanych wg stanu istniejącego, a dla nowej zabudo-
wy nieprzekraczająca 30% powierzchni dziaEki oraz 
powierzchnię terenu biologicznie czynnego stano-
wiącą co najmniej 40% powierzchni dziaEki;

3) teren MN3 ｠ przeznaczony do zabudowy na 
trzech dziaEkach budowlanych, z zastosowaniem:

a) realizacji na kardej dziaEce jednego budynku 
mieszkalnego wolno stojącego, o wysoko[ci II kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe 
o nachyleniu poEaci dachowych nie mniejszym nir 
40° lub I kondygnacja nadziemna z dachem stro-
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mym o nachyleniu poEaci dachowych nie mniejszym 
nir 40°, usytuowanym kalenicowo do drogi, z po-
ziomem posadowienia podEogi parteru 0,60 m od 
poziomu chodnika,

b) realizacji na dziaEce oznaczonej ｧmn1ｦ ｠ wolno 
stojącego budynku gospodarczego lub gararowo-
gospodarczego o powierzchni zabudowy nieprze-
kraczającej 30,0 m², a na dziaEkach oznaczonych 
ｦmn2ｦ ｠ budynku gospodarczego blipniaczego, o 
jednakowej powierzchni zabudowy nieprzekraczają-
cej, na kardej dziaEce ｠ 25,0 m², jednakowej wyso-
ko[ci kalenicy, nieprzekraczającej 4,0 m od poziomu 
terenu i nachylenia poEaci dachowych co najmniej 
15°, z wysuniętymi z lica budynku - okapami,

c) powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 40% 
terenu ograniczonego liniami zabudowy oraz co naj-
mniej 40% dziaEki jako terenu biologicznie czynne-
go;

4) teren MN4 ｠ przeznaczony do zabudowy na 
jednej dziaEce budowlanej ｠ jednym budynkiem 
mieszkalnym wolno stojącym, z gararem i pomiesz-
czeniami gospodarczymi w kubaturze budynku lub 
w czę[ci dobudowanej do budynku speEniającym 
następujące warunki:

a) wysoko[ć II kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze urytkowe, z dachem czterospadowym o 
nachyleniu poEaci dachowych nie mniejszym nir 35° 
lub I kondygnacja nadziemna z dachem stromym 
czterospadowym o nachyleniu poEaci dachowych 
nie mniejszym nir 35° (poddasze nieurytkowe),

b) poziom podEogi parteru co najmniej 0,30 m od 
rzędnej drogi zapewniającej dojazd do budynku i nie 
wyrej nir 0,60 m od poziomu drogi,

c) dla czę[ci dobudowanej nie ustala się pozio-
mu podEogi parteru; w formie architektonicznej na-
lery zastosować formę dachu spójną z formą czę[ci 
mieszkalnej budynku,

d) powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 60% 
powierzchni ograniczonej liniami zabudowy,

e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｠ co 
najmniej 40% powierzchni dziaEki;

5) teren MN5 ｠ przeznaczony do zabudowy na 
czterech dziaEkach budowlanych, z zastosowaniem:

a) realizacji, na kardej dziaEce, jednego budynku 
mieszkalnego wolno stojącego o wysoko[ci II kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe, 
z dachem czterospadowym o nachyleniu poEaci da-
chowych nie mniejszym nir 35° lub I kondygnacji 
nadziemnej, z dachem stromym czterospadowym 
o nachyleniu poEaci dachowych nie mniejszym nir 
35° (poddasze nieurytkowe),

b) jednego budynku gospodarczego lub gararo-
wo-gospodarczego blipniaczego, o jednakowej po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczającej, na kardej 
dziaEce ｠ 35,0 m², jednakowej wysoko[ci kalenicy 
nieprzekraczającej 4,0 m od poziomu terenu i na-
chyleniu poEaci co najmniej 15°, z wysuniętymi z 
lica budynku - okapami,

c) powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 40% 
powierzchni ograniczonej liniami zabudowy,

d) powierzchni terenu biologicznie czynnego sta-
nowiącej co najmniej 40% powierzchni dziaEki;

6) teren MN6 ｠ przeznaczony do zabudowy na 
jednej dziaEce budowlanej ｠ dwoma budynkami, 
w tym jednokondygnacyjny budynek mieszkalny 
wolno stojący, z zastosowaniem wysoko[ci i for-
my dachu jak w budynku istniejącym na dziaEce nr 
ewid. 79 oraz budynek gospodarczy lub gararowo-
gospodarczy, o wysoko[ci I kondygnacji nadziem-
nej z dachem o nachyleniu poEaci co najmniej 15°, 
z wysuniętymi z lica budynku ｠ okapami; ponadto 
dla zabudowy obowiązuje powierzchnia zabudowy 
nieprzekraczająca 33% powierzchni ograniczonej li-
niami zabudowy. Nie okre[la się powierzchni terenu 
biologicznie czynnego, którą zapewnia teren zieleni 
(Z), stanowiący integralną czę[ć nieruchomo[ci;

7) teren MN7 ｠ istniejącej zabudowy na dziaEce nr 
ewid. 79 oraz dopuszczalnej zabudowy na dziaEce 
nr ewid. 75/1, z zastosowaniem warunków jak dla 
terenu MN6.

2. Wyznaczone tereny zieleni naturalnej czę[cio-
wo urządzonej, stanowiące integralne czę[ci nieru-
chomo[ci mieszkaniowych, są wyEączone zabudo-
wy budynkami, z dopuszczalną realizacją:

1) obiektów infrastruktury technicznej, z zastrze-
reniem §7 ust.1 pkt 6;

2) obiektów maEej architektury oraz architektury 
ogrodowej.

§6. 1. Ochronę [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zapewnia się poprzez:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej 
oraz docelowe zbiorowe odprowadzenie [cieków 
komunalnych;

2) wymagania odnoszące się do ochrony terenów 
zabudowy mieszkaniowej ｠ przed haEasem komuni-
kacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi; w przy-
padku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu haEasu na istniejących drogach;

3) nakaz nasadzeG zieleni izolacyjnej;
4) wymagane standardy zabudowy, w tym po-

wierzchni biologicznie czynnej oraz ochronę rzepby 
terenu i istniejących zadrzewieG;

5) ochronę dziedzictwa archeologicznego.
2. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na 

caEym obszarze objętym planem, wymagane jest 
uzgadnianie prac ziemnych związanych z zagospo-
darowaniem lub zabudowaniem terenu ｠ z Wielko-
polskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu 
prac archeologicznych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

§7. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące zasady infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z wiejskiej sieci wodo-
ciągowej;

2) odprowadzenie [cieków komunalnych, do 
czasu realizacji oczyszczalni [cieków we wsi Gaje-
wo ｠ do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, 
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z wywozem do punktów zlewnych istniejących 
oczyszczalni [cieków komunalnych;

3) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych ｠ z zastosowaniem retencji powierzchniowej, 
speEniającej wymogi ochrony [rodowiska wodne-
go przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym z powierzchni utwardzonych, w 
przypadku ich zaniczeszczenia ｠ z zastosowaniem 
urządzeG oczyszczających [cieki opadowe przed ich 
wprowadzeniem do [rodowiska;

4) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejących 
sieci, zgodnie z warunkami dostawcy;

5) zaopatrzenie w ciepEo, z lokalnych systemów 
grzewczych, z zastosowaniem paliw charaktery-
zujących się niską emisją substancji do powietrza, 
speEniających wymogi ochrony powietrza przed za-
nieczyszczeniem;

6) dopuszczalną realizacją innych sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej, związanych z obsEugą 
wyznaczonych terenów.

2. Na obszarze objętym planem zachowuje się prze-
bieg istniejących linii elektroenergetycznych 15kV 
i ustala obowiązek sEurebno[ci dostępu eksploata-
cyjnego na dziaEkach, na których zlokalizowane są 
linie. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, przez które przebiegają istniejące li-
nie energetyczne [redniego napięcia winno speEniać 
ograniczenia wynikające z Polskiej Normy, odnoszą-
cej się do elektroenergetycznych linii napowietrz-
nych ｠ projektowanie i budowa, z uwzględnieniem 
ich oddziaEywania na [rodowisko.

3. W związku z tym, re teren objęty planem posia-
da uzbrojenie techniczne wymienione w ust.1 pkt 1, 
nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego - zadaG z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania.

4. Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych, 
na obszarze objętym planem, nastąpi zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi w tym zakresie. W związku z 
wymaganą miejscowo deniwelacją terenów ｠ masy 
ziemne na terenach: MN3, MN5 i MN6 mogą być 
wykorzystane dla uksztaEtowania powierzchni wy-
znaczonych dziaEek budowlanych.

§8. 1. Zewnętrzną obsEugę komunikacyjną obsza-
ru zapewniają drogi publiczne, o których mowa w 
§1 ust. 2.

2. Ponadto dostęp do wyznaczonych terenów za-
pewniają następujące drogi wewnętrzne:

1) KDW1 ｠ poszerzenie istniejącej drogi (dz. nr 
ewid. 35/2 ｠ poza obszarem planu), Eączącej drogę 
dojazdową KD-D i lokalną KD-L;

2) KDW2 ｠ istniejąca droga ewidencyjna (dz. nr 
ewid. 76), z poszerzeniem pasa drogowego, sEurąca 
obsEudze wyznaczonych dziaEek budowlanych, za-
pewniająca dostęp do terenów i urządzeG infrastruk-
tury technicznej poza planem;

3) KDW3 ｠ wyznaczona droga, zapewniająca do-
stęp do dziaEek budowlanych, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku oraz do napowietrznej linii elektro-
energetycznej (dostęp eksploatacyjny);

4) KDW4 ｠ wjazd z pasa drogowego drogi lokal-
nej, sEurący dostępowi do terenów MN6 i MN7 (dz. 
nr ewid. 75/1).

3. Dla dróg wewnętrznych KDW1 i KDW2, szero-
ko[ć jezdni winna speEniać wymagania warunków 
technicznych dla publicznych dróg dojazdowych; 
dopuszcza się realizację wszystkich dróg wewnętrz-
nych bez wyodrębniania chodnika.

4. Ustala się zakaz zjazdów z pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 1326P, zgodnie z oznaczeniem 
graficznym na rysunku.

5. O ile na rysunku oznaczono wymaganą zasadę 
obsEugi komunikacyjnej, oznacza to obsEugę tylko ze 
wskazanej drogi.

6. Na wszystkich wyznaczonych terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagana jest 
realizacja miejsc postojowych w ilo[ci nie mniejszej 
nir 1 miejsce/1 mieszkanie.

7. Wyznaczony teren zieleni urządzonej (ZP), o 
którym mowa w §3 ust. 1 pkt 6, stanowi integralną 
czę[ć przestrzeni drogi publicznej z zagospodarowa-
niem związanym z drogą, w tym zagospodarowa-
niem otoczenia przystanku autobusowego, peE-iąc 
równocze[nie funkcję zieleni izolacyjnej.

§9. Dla terenu istniejącej wierowej elektroener-
getycznej stacji transformatorowej (E), o którym 
mowa w §3 ust. 1 pkt 5, ustala się nakaz zachowa-
nia historycznej formy obiektu.

§10. Dla obszaru objętego planem ustala się 
stawkę 30% sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§11. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Czarnków.

§12. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 
 Przewodniczący

Rady Gminy Czarnków
(-) Henryk Mietlicki



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8 ｠ 808 ｠ Poz. 231

Dziennik Urz dowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 
8 – 81 – Poz. 231 
 



 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 8 ｠ 809 ｠ Poz. 231

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, 
Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz.804, 
Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043), Rada Gminy Czarnków

stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Czarnków 
na obszarze wsi Zofiowo, z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czarnków (uchwaEa Nr L/354/10 
Rady Gminy Czarnków z 24 wrze[nia 2010 r.) 

Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi 
Zofiowo obejmuje tereny poEorone w centrum wsi, 
a uzupeEnienie zabudowy sEury rozwojowi prze-
strzennemu obszaru zurbanizowanego, w czym 
speEnia podstawowy zapis studium, odnoszący się 
do zakazu lokalizowania zabudowy rozproszonej 
poza wyznaczonym terenem wsi, na którym mor-
liwe jest uzupeEnienie zabudowy istniejącej. Tereny 
wyznaczone w projekcie planu miejscowego sEu-
rą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Gminy 
Czarnków. Ustalenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego są zgodne z po-
lityką przestrzenną w zakresie ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego, ochrony [rodowiska przyrodnicze-
go i kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury 
technicznej.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 
75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 
149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043),

Rada Gminy Czarnków
po rozpatrzeniu przedstawionej przez Wójta Gmi-

ny Czarnków nieuwzględnionej uwagi do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo, 
postanawia co następuje

§1. Nie uwzględnić uwagi odnoszącej się do usta-
lenia morliwo[ci zabudowy na caEej dziaEce 75/1 
na terenie oznaczonym na rysunku planu ｧMN7ｦ 
oraz ｧZｦ, jako sprzecznej z zapisami ustawy Prawo 
ochrony [rodowiska i ustawy o ochronie przyrody 
oraz zasadami okre[lonymi w Rozporządzeniu nr 
25/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 pap-
dziernika 2007 r. w sprawie obszaru chronionego 
krajobrazu ｧDolina Noteciｦ (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
170 poz. 371 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LII/388/10

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 listopada 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LII/388/10

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 listopada 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW NA OBSZARZE WSI ZOFIOWO


