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Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 
8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717, z pópn. zm.) rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. 
zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala co 
następuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czerniejewo uchwalonego 
UchwaEą nr XXXVIII/207/09 Rady Miasta i Gminy 
Czerniejewo z dnia 28.10.09 r., uchwala się miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru dziaEek o numerach ewiden-
cyjnych 80/1 i 13.

§2. 1. Obszar planu obejmuje teren dziaEek o nr 
80/1 i 13 poEoronych w obrębie Rakowo przy dro-
dze powiatowej nr 2483P w gminie Czerniejewo.

2. Powierzchnia planu wynosi 2,08 ha.
§3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 stanowiący rysunek miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wykonany 
na mapie do celów projektowych w skali 1:1000, 
którego integralną czę[cią jest wyrys ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy;

2) zaEącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zaEącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania.

§4. Na ustalenia planu miejscowego skEadają się:
1) ustalenia tekstowe, w skEad których wchodzą:
a) ustalenia ogólne;
b) ustalenia szczegóEowe zawarte w kartach te-

renu;
c) ustalenia koGcowe;
2) rysunek planu stanowiący ZaEącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwaEy.

RozdziaE I

Ustalenia ogólne

§5. Definicje urytych pojęć w ustaleniach niniej-
szego planu są następujące:

1) uchwaEa - niniejsza uchwaEa;
2) karta terenu - szczegóEowe ustalenia tekstowe 

dla jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabe-
larycznej;

3) teren - czę[ć obszaru objętego planem, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
o jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem 
porządkowym i symbolem;

4) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi;

5) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie 
dominujące na danym terenie w sposób okre[lony 
ustaleniami planu;

6) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie 
inne nir podstawowe, które more uzupeEniać lub 
wzbogacać przeznaczenie podstawowe w sposób 
okre[lony ustaleniami planu;

7) usEugi nieuciąrliwe - usEugi z wyEączeniem 
przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lonych w 
przepisach odrębnych;

8) wysoko[ć zabudowy - wysoko[ć budynku mie-
rzona od powierzchni terenu gEównego wej[cia do 
budynku do najwyrszego punktu kalenicy (nie doty-
czy kominów anten, masztów, murów ogniowych i 
akcentów architektonicznych);

9) powierzchnia zabudowy - okre[la maksymalną 
dopuszczalną wielko[ć powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni dziaEki;

10) proponowane podziaEy wewnętrzne - propo-
zycja podziaEu terenu na dziaEki, z którą more być 
zgodny projekt podziaEu nieruchomo[ci; przy innym 
podziale zachować parametry dziaEki okre[lone w 
poszczególnych kartach terenu;

11) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyzna-
czona na rysunku planu, której nie more przekro-
czyć [ciana budynku;

12) obowiązująca linia zabudowy - linia wyzna-
czona na rysunku planu oznaczająca linię usytuowa-
nia [ciany frontowej budynku, linia ta nie dotyczy: 
werand, balkonów, wykuszy, itp.;

13) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
przy czym dojazd do dziaEek z dróg wewnętrznych 
wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną;

14) stan istniejący - stan na rok 2008;
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UCHWADA Nr XXXVIII/212/09 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 papdziernika 2009 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w RAKOWIE dla obszaru dziaEek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13
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15) wielkoformatowy no[nik reklamowy - no[nik 
reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 
m2

16) powierzchnia biologicznie czynna - powierzch-
nia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta ro[lin-
no[cią urządzoną lub naturalną, a takre wodą.

§6. Następujące oznaczenia graficzne zastosowa-
ne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole literowe oznaczające przeznaczenie 

terenu, a w odniesieniu do ulic - oznaczenie klasy;
4) granice stref i oznaczenia obiektów objętych 

ochroną prawną na podstawie przepisów odręb-
nych;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§7. Obszar planu obejmuje Eącznie 12 terenów w 

tym:
1) 9 terenów oznaczonych numerami porządko-

wymi od 01 do 09 i następującymi symbolami lite-
rowymi oznaczającymi przeznaczenie terenów:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

b) ZP - tereny zieleni urządzonej;
2) 3 tereny komunikacji oznaczone numerami od 

01 do 03 i następującymi symbolami literowym:
a) KDL - tereny dróg lokalnych;
b) KDW - tereny dróg wewnętrznych.
§8. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
1) wszelkie dziaEania inwestycyjne nalery realizo-

wać z poszanowaniem zasad ochrony i ksztaEtowa-
nia Eadu przestrzennego w my[l art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym okre[lonych w uchwale.

§9. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

1) teren planu poEorony jest na terenie Wielkopol-
skiej Doliny Kopalnej;

2) wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-
ną na miejscu dziaEalno[cią nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

3) projektowane urytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie more stanowić pródEa zanieczyszczeG dla 
[rodowiska wodno-gruntowego;

4) nalery zastosować takie rozwiązania technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciw-
dziaEać zagroreniom [rodowiskowym z racji dopusz-
czonej funkcji;

5) ustala się zachowanie istniejących na obszarze 
planu wód [ródlądowych;

6) ustala się dopuszczalne poziomy haEasu w 
[rodowisku, których nalery dotrzymać, zgodnie z  
przepisami odrębnymi tj. na terenach oznaczonych 
symbolami 01 MN, 02 MN, 03 MN, 04 MN i 05 MN 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej;
7) w przypadku wystąpienia przekroczenia aku-

stycznych standardów jako[ci [rodowiska na tere-
nach wymagających ochrony akustycznej (na tere-
nach oznaczonych symbolami 01 MN 03 MN i 04 
MN poEoronych wzdEur drogi powiatowej nr 2483P) 
ustala się zastosowanie [rodków ograniczających 
haEas co najmniej do poziomów dopuszczalnych np. 
poprzez nasadzenie, w miejscach gdzie jest to mor-
liwe pasa zieleni o charakterze izolacyjnym.

§10. Na terenie planu nie występują obiekty i ob-
szary dziedzictwa kulturowego oraz zabytki i dobra 
kultury wspóEczesnej.

§11. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych:

1) na terenie planu nie występują przestrzenie pu-
bliczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
pópn. zm.);

2) w zakresie oddziaEywania przestrzeni prywat-
nych na przestrzeG publiczną ustala się:

a) zakaz lokalizacji no[ników wielkoformatowych;
b) inne no[niki reklamowe muszą być [ci[le zwią-

zane z wykonywaną na miejscu dziaEalno[cią.
§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji są następujące:
1) dostępno[ć drogowa terenów jest okre[lona w 

kartach terenu;
2) w zakresie nowych zjazdów z drogi powiatowej 

nr 2483P:
a) ustala się dwa nowe zjazdy z drogi powiato-

wej nr 2483P, jak na rysunku planu oraz likwidację 
istniejącego zjazdu po poEudniowej stronie drogi po-
wiatowej nr 2483P na dziaEkę nr 80/1;

b) dopuszcza się zachowanie istniejącego zjazdu 
na dziaEkę nr 80/1 do czasu realizacji ustaleG planu, 
którego ustalenia zapewniają dostępno[ć komunika-
cyjna dla dziaEek nr 80/1 i 80/2 z terenów 02 KDL 
i 03 KDW;

3) ustala następujące minimalne wskapniki parkin-
gowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

a) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;
b) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni 

urytkowej usEug lecz nie mniej nir 1 miejsce posto-
jowe na 1 obiekt i nie mniej nir 1 miejsce postojowe 
na 5 zatrudnionych;

4) sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgra-
niczających terenu dróg nalery lokalizować poza pa-
sem drogowym i na warunkach okre[lonych przez 
zarządcę drogi;

§13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej są następują-
ce:

1) w zakresie zaopatrzenie w wodę:
a) z gminnej sieci wodociągowej;
2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną:
a) z urządzeG indywidualnych;
b) zaleca się stosowanie do celów grzewczych 
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paliw charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisyjnymi, takich jak: paliwa pEynne, gazowe i sta-
Ee (np. biomasa, drewno) oraz wykorzystanie alter-
natywnych pródeE energii;

3) w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub [red-

niego napięcia;
b) podziaE nowych terenów budowlanych nalery 

zaopiniować u zarządcy sieci elektroenergetycznej 
w celu wyznaczenia terenów pod stacje transfor-
matorowe, przyjmuje się morliwo[ć budowy stacji 
transformatorowych na obszarze planu, o ile nie na-
ruszy to innych ustaleG planu oraz interesów praw-
nych wEa[cicieli terenów;

c) zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeG-
stwa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV o szeroko-
[ci 8,0 m (po 4,0 m od osi) winno być uzgodnione 
z zarządcą sieci;

d) sieci SN i nN nalery realizować w pasach dro-
gowych poza jezdnią;

e) ustala się morliwo[ć przebudowy i zastępowa-
nie istniejących sieci elektroenergetycznych nowy-
mi odcinkami sieci;

f) zaleca się skablowanie istniejących na terenie 
planu i na granicy planu napowietrznych linii elek-
troenergetycznych nN na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci;

g) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci 
elektroenergetycznej z obiektami projektowany-
mi winno odbywać się na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci;

4) w zakresie odprowadzenia [cieków:
a) docelowo sieci kanalizacji sanitarnej;
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się gromadzenie [cieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpEywowych z zapew-
nieniem ich odbioru przez koncesjonowanego prze-
wopnika i wywozu do miejsc wskazanych przez 
wEadze gminy, po podEączeniu do sieci kanalizacji 
sanitarnej ww. zbiorniki nalery zlikwidować, do-
puszcza się stosowanie przydomowych oczyszczal-
ni [cieków bytowych bez konieczno[ci przyEączenia 
nieruchomo[ci do sieci kanalizacji sanitarnej w przy-
padku speEnienia wymagaG okre[lonych w przepi-
sach odrębnych;

c) nalery dąryć do wyprzedzającej w stosunku do 
wprowadzania nowego zainwestowania, realizacji 

systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
d) dopuszcza się wydzielenie terenów pod prze-

pompownie [cieków u[ci[lonych na etapie koncep-
cji skanalizowania;

5) w zakresie odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych:

a) z dachów obiektów budowlanych ustala się lo-
kalne odprowadzenie powierzchniowe bez narusze-
nia interesu osób trzecich;

b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, 
placów manewrowych przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczane w stopniu za-
pewniającym speEnienie wymagaG okre[lonych w 
obowiązujących przepisach;

6) w zakresie gospodarki odpadami:
a) obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów 

w znajdujących się na posesjach urządzeniach, sEu-
rących do zbierania odpadów komunalnych i utrzy-
mywanie tych urządzeG w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym;

b) po segregacji wywóz na skEadowisko odpadów 
za po[rednictwem specjalistycznych jednostek,

c) masy ziemne powstaEe w związku realizacją 
obiektów nalery uporządkować poprzez ich wywóz 
za po[rednictwem specjalistycznych jednostek w 
miejsce do tego przeznaczone.

§14. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki inten-
sywno[ci zabudowy, szczegóEowe zasady i warunki 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym, szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, sposób i termin tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów oraz stawki procentowe zawarte są w po-
szczególnych kartach terenów zawartych w ustale-
niach szczegóEowych.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§15. Ustalenia szczegóEowe dla 12 terenów, o 
których mowa w §7, wydzielonych na rysunku li-
niami rozgraniczającymi, zawartych w 6 kartach te-
renu, są następujące:
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a) z dachów obiektów budowlanych ustala się lokalne odprowadzenie powierzchniowe bez naruszenia interesu osób trzecich; 
b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być 
podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach; 
6) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) obowiązek segregacji i gromadzenia odpadów w znajdujących się na posesjach urządzeniach, służących do zbierania 
odpadów komunalnych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
b) po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek, 
c) masy ziemne powstałe w związku realizacją obiektów należy uporządkować poprzez ich wywóz za pośrednictwem 
specjalistycznych jednostek w miejsce do tego przeznaczone. 
§14. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaźniki intensywności zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, sposób i termin 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów oraz stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach 
terenów zawartych w ustaleniach szczegółowych. 
 
Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 
 
§15. Ustalenia szczegółowe dla 12 terenów, o których mowa w §7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, 
zawartych w 6 kartach terenu, są następujące: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta terenu nr 1 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13 

1. Nr i symbol terenu 01 MN 02 MN 
2. Powierzchnia ok. 0,20 ha ok. 0,25 ha 

3. 
Przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne usługi 
nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 
zgodnie z przepisami odrębnymi zabudowa gospodarcza i garaże 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 4. 
4.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 5. 
Nie dotyczy. 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6.1. Linie zabudowy dla terenu 01 MN nieprzekraczalne 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
powiatowej nr 2483P, jak na rysunku planu 
dla terenu 02 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenu 03 KDW, jak na rysunku planu 
6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
6.3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni działki 
6.4. Wysokość zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 2 kondygnacje, max. 8,5 m 
dla zabudowy gospodarczej i garaży: nie więcej niż 4,5 m 
6.5. Formy zabudowy wolnostojąca; dopuszcza się garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego 

6. 

6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowej: 30° - 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garaży: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowej: 30° + 45°, dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci 
do 30° 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości nie dotyczy 
8.2. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy jak na rysunku planu 
8.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek nie dotyczy 
8.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie dotyczy 

8. 

8.5 Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
9.1. Dostępność drogowa dla terenu 01 MN poprzez teren 01 KDL z drogi powiatowej nr 2483P dla 
terenu 02 MN z terenu 03 KDW 

9. 

9.2. Parkingi i miejsca postojowe zgodnie z §12 pkt 3 uchwały 
Zasady modernizacj, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10.1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z §13 pkt 1 uchwały 
10.2. Zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł, zgodnie z §13 pkt 2 uchwały 
10.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwały 
10.4. Odprowadzenie ścieków zgodnie z §13 pkt 4 uchwały zgodnie z §13 pkt 4 uchwały 
10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z §13 pkt 5 uchwały 

10. 

10.6. Gospodarka odpadami zgodnie z §13 pkt 6 uchwały 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 
11.1. Dopuszcza się lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 11. 
11.2. Na terenie 01 MN obiekty przeznaczone na pobyt stały ludzi należy lokalizować poza strefą 
bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej nN - obszarem ponadnormatywnego oddziaływania o 
szerokości 8,0 (po 4,0 m od rzutu pionowego skrajnego przewodu) 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12 
12.1. Nie ustala się 
Stawka procentowa 13 
13.1. 10% 

 
Karta terenu nr 2 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru dziatek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13 

1. Nr i symbol terenu 03 MN 04 MN 
2. Powierzchnia ok. 0,55 ha ok. 0,71 ha 

3. 
Przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszczalne usługi nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi zabudowa gospodarcza i garaże 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 4. 
4.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 5. 
Nie dotyczy. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
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6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od terenu 03 KDW oraz 20,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi powiatowej nr 2483P, jak na rysunku planu 
6.2. Powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki 
6.3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni działki 
6.4. Wysokość zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 2 kondygnacje, max. 8,5 m dla 
zabudowy gospodarczej i garaży: nie więcej niż 1 kondygnacja, max. 4,5 m 
6.5. Formy zabudowy wolnostojąca; dopuszcza się garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego 

 

6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowej: 30° - 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garaży: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci 
dachowej: 30° - 45°, dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci do 30° 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości nie dotyczy 
8.2. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 
8.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek jak na rysunku planu 
8.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90°, jak na rysunku 
planu 

8. 

8.5. Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
9.1. Dostępność drogowa z terenu 03 KDW 9. 
9.2. Parkingi i miejsca postojowe zgodnie z §12 pkt 3 uchwały 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10.1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z §13 pkt 1 uchwały 
10.2. Zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł, zgodnie z §13 pkt 2 uchwały 
10.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwały 
10.4. Odprowadzenie ścieków zgodnie z §13 pkt 4 uchwały 
10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z §13 pkt 5 uchwały 

10. 

10.6. Gospodarka odpadami zgodnie z §13 pkt 6 uchwały 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 
11.1. Dopuszcza się lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 11. 
11.2. Na terenie 04 MN obiekty przeznaczone na pobyt stały ludzi należy lokalizować poza strefą 
bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej nN - obszarem ponadnormatywnego oddziaływania o 
szerokości 8,0 (po 4,0 m od rzutu pionowego skrajnego przewodu) 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

12. 12.1. Istniejący na terenie 03 MN dojazd do działki nr 80/2 należy użytkować do czasu realizacji 
ustaleń planu; docelowo obsługa komunikacyjna działki nr 80/2 będzie odbywała się poprzez teren 03 
KDW, a istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 2483P zostanie zlikwidowany 
Stawka procentowa 13. 
13.1. 10% 

 
Karta terenu nr 3 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13 

1. Nr i symbol terenu 05 MN 
2. Powierzchnia ok. 0,04 ha 

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren stanowi poszerzenie terenu dla 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej na działce nr 80/2 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 4. 
4.1. Teren położony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 5. 
Nie dotyczy. 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6.1. Linie zabudowy nie dotyczy 
6.2. Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 
6.3. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni terenu 

6. 

6.4. Wysokość zabudowy nie dotyczy 
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6.5. Formy zabudowy nie dotyczy  
6.6. Geometria dachu nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1. Teren położony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej  
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości nie dotyczy 
8.2. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy nie dotyczy 
8.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek nie dotyczy 
8.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie dotyczy 

8. 

8.5. Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
9.1. Dostępność drogowa z terenu 03 KDW 9. 
9.2. Parkingi i miejsca postojowe zgodnie z §12 pkt 3 uchwały 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10.1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z §13 pkt 1 uchwały 
10.2. Zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł, zgodnie z §13 pkt 2 uchwały 
10.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwały 
10.4. Odprowadzenie ścieków zgodnie z §13 pkt 4 uchwały zgodnie z §13 pkt 4 uchwały 
10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z §13 pkt 5 uchwały 

10. 

10.6. Gospodarka odpadami zgodnie z §13 pkt 6 uchwały 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 
11.1. Teren stanowi poszerzenie terenu dla istniejącej zabudowy zlokalizowanej na działce nr 80/2 
11.2. Przy obliczaniu parametrów nowej zabudowy tereny 04 MN i teren działki nr 80/2 można 
traktować łącznie 

11. 

11.3. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12. 
12.1. Nie ustala się 
Stawka procentowa 13. 
13.1. 10% 

 
Karta terenu nr 4 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13 

1. Nr i symbol terenu 06 ZP 07 ZP 08 ZP 09 ZP 
2. Powierzchnia ok. 0,03 ha ok. 0,03 ha ok. 0,03 ha ok. 0,03 ha 
3. Przeznaczenie tereny zieleni urządzonej 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 4. 
4.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 5. 
Nie dotyczy 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
6.1. Linie zabudowy nie dotyczy 
6.2. Powierzchnia zabudowy nie dotyczy 
6.3. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni terenu 
6.4. Wysokość zabudowy nie dotyczy 
6.5. Formy zabudowy nie dotyczy 
6.6. Geometria dachu nie dotyczy 

6. 

6.7. Usytuowanie budynku nie dotyczy 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

7. 

7.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
8.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości nie dotyczy 
8.2. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy nie dotyczy 

8. 

8.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek nie dotyczy 
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8.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie dotyczy  
8.5. Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
9.1. Dostępność drogowa dla terenów 06 ZP i 07 ZP z terenu 01 KDL i drogi powiatowej nr 2483P 
dla terenów 08 ZP i 09 ZP z terenu 02 KDL i drogi powiatowej nr 2483P 

9. 

9.2. Parkingi i miejsca postojowe zakaz lokalizacji 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
10.1. Zaopatrzenie w wodę nie dotyczy 
10.2. Zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy 
10.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwały 
10.4. Odprowadzenie ścieków nie dotyczy 
10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo 

10. 

10.6. Gospodarka odpadami nie dotyczy 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 
11.1. Teren stanowią tereny zieleni izolacyjnej od drogi powiatowej nr 2483P 
11.2. Zaleca się nasadzenia gatunków drzew i krzewów stwarzających warunki ekranu akustycznego 

11. 

11.3. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 12. 
12.1. Nie ustala się 
Stawka procentowa 13. 
13.1. Nie ustala się 

 
Karta terenu nr 5 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13 

1. Nr i symbol terenu 01 KDL 02 KDL 
2. Przeznaczenie tereny dróg lokalnych - tereny włączenia terenu do drogi powiatowej nr 2483P 

Powiązania z układem zewnętrznym 3. 
Z drogą powiatową nr 2483P 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 4. 
4.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 5. 
Nie dotyczy 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 6. 
6.1. Szerokość jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1. Tereny położone są na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 8. 
8.1. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

9. 9.1. Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym 
np. w chodniku i w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

10. 
10.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej  
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 11. 
11.1. Nie ustala się 
Stawka procentowa 

12. 
12.1. Nie ustala się 

 
Karta terenu nr 6 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13 

1. Nr i symbol terenu 03KDW 
2. Przeznaczenie tereny dróg wewnętrznych 
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3. Powiązania z układem zewnętrznym 
Poprzez tereny 01 KDL i 02 KDL z drogą powiatową nr 2483P 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 4. 
4.1. Teren położony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 5. 
Nie dotyczy 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 6. 
6.1. Szerokość min. 10,0 m i plac manewrowy o wymiarach 12,0 x 15,0 m, jak na rysunku planu 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 7. 

7.1. Teren położony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 8. 
8.1. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

9. 9.1. Dopuszcza się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym 
np. w chodniku i w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

10. 
10.1. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów malej architektury oraz urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 11. 
11.1. Nie ustala się 
Stawka procentowa 12. 
12.1. Nie ustala się 

 
Rozdział III 
Ustalenia końcowe 
 
§16. Zobowi zuje si  Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo do: 
1) przedstawienia Wojewodzie Wielkopolskiemu niniejszej uchwały wraz z zał cznikami oraz dokumentacją prac 
planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi; 
2) publikacji uchwały wraz z załącznikami na stronie internetowej gminy; 
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na 
wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z wyjątkiem §16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
 
Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
(-) mgr Tadeusz Szymanek 
 
Załącznik nr 1 (mapka skan) 
do Uchwały Nr XXXVIII/212/09 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 28 listopada 2009 r. 
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXXVIII/212/09 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 28 listopada 2009 r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13. 
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 22 lipca do 4 września 2009 r. oraz w terminie nie krótszym niż 14 
dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tj. do 30 września 2009 r. nie wpłynęły żadne uwagi. 
 
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XXXVIII/212/09 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 28 listopada 2009 r. 
 

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§16. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy 
Czerniejewo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Wielkopolskiemu 
niniejszej uchwaEy wraz z zaEącznikami oraz do-
kumentacją prac planistycznych w celu oceny ich 
zgodno[ci z przepisami prawnymi;

2) publikacji uchwaEy wraz z zaEącznikami na stro-
nie internetowej gminy;

3) umorliwienia zainteresowanym osobom wglą-
du do dokumentów przedstawiających plan i wy-
dawania z tych dokumentów na wniosek zaintere-

sowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach okre[lonych w art. 30 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego z wyjątkiem §16, który 
wchodzi w rycie z dniem podjęcia uchwaEy.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

(-) mgr Tadeusz Szymanek



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 12 Poz. 373｠ 1123 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 12 Poz. 373｠ 1124 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 12 Poz. 373, 374｠ 1125 ｠

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVIII/212/09

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W 

RAKOWIE DLA OBSZARU DZIADEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 80/1 I 13

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVIII/212/09

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W RAKOWIE 
DLA OBSZARU DZIADEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 80/1 I 13, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

W okresie wyEorenia projektu planu do publiczne-
go wglądu tj. od 22 lipca do 4 wrze[nia 2009 r. 
oraz w terminie nie krótszym nir 14 dni od dnia za-

koGczenia okresu wyEorenia projektu planu tj. do 30 
wrze[nia 2009 r. nie wpEynęEy radne uwagi.

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 2003 r. z 
pópn. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001 r. z pópn. zmian.) i art. 111 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 
r. z pópn. zmian), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym wyrej wymienionym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem 
wEasnym gminy i będą realizowane;

a) z budretu gminy,
b) przy wspóEfinansowaniu ze [rodków NFOZiGW 

i WFOZiGW,
c) przy wspóEfinansowaniu z funduszy struktural-

nych UE,
d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWAT-

NEGO,
e) z innych pródeE.
3. Nie okre[la się harmonogramu realizacji wymie-

nionych inwestycji.

Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opEatach lo-
kalnych (Dz.U. z 2006 Nr 121poz. 844 ze zm), 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 
2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwo-
towych podatków i opEat lokalnych w 2010 r. (M. P, 
Nr 52, poz. 742) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
uchwala, co następuje:

§1. Okre[la się wysoko[ci stawek podatku od nie-
ruchomo[ci na 2010 rok: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich czę[ci - 

0,62 zE od 1 m2 powierzchni urytkowej 
2) od budynków lub ich czę[ci związanych z pro-

wadzeniem dziaEalno[ci gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich czę[ci zajętych na 
prowadzenie dziaEalno[ci gospodarczej - 14,00 zE od 
1 m2 powierzchni urytkowej 

3) od budynków lub ich czę[ci zajętych na prowa-
dzenie dziaEalno[ci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiaEem siewnym - 9,57 zE od 1 
m2 powierzchni urytkowej 

4) od budynków lub ich czę[ci zajętych na prowa-
dzenie dziaEalno[ci gospodarczej w zakresie udziela-
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UCHWADA Nr XXXIX/221/09 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie: okre[lenia wysoko[ci stawek podatku od nieruchomo[ci na 2010 rok i zwolnieG z podatku od 
nieruchomo[ci


