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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 
41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 
45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 
poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Miasta Czarnków 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z uchwaEą Nr II/17/06 Rady 
Miasta Czarnków z dnia 6 grudnia 2006r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Czarnkowa w 
rejonie ulic PoznaGskiej i Chodzieskiej oraz uchwaEą 
Nr XXIII/159/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 
czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Czarnkowa obejmującego ob-
szar VIII jednostki oraz po stwierdzeniu zgodno[ci 
ponirszych ustaleG z obowiązującą zmianą studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Czarnków, uchwala się miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Czarnków w rejonie ulic PoznaGskiej i Chodzieskiej 
zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Czarn-
ków w rejonie ulic PoznaGskiej i Chodzieskiejｦ opra-
cowany w skali 1:1000; stanowiący zaEącznik nr 1 
do uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3 
do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
zaEączniku nr 1 do uchwaEy.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce w stosunku do powierzchni tej dziaEki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umieszczona 
[ciana frontowa projektowanego budynku, w tym 
ramp i doków zaEadowczych, bez prawa jej prze-
kraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wy-
jątkiem takich elementów architektonicznych, jak: 
balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, 
rynna, wiatroEap oraz innych detali wystroju archi-
tektonicznego wysuniętych poza tę linię nie więcej 
nir 2,0 m;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu ｠ nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu;

5) wysoko[ć budynku ｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku lub jego czę[ci, sEurącą do 
okre[lenia maksymalnego, pionowego wymiaru bu-
dynku, liczoną od [redniego poziomu terenu przed 
gEównym wej[ciem do budynku do najwyrej poEo-
ronej krawędzi dachu (kalenicy), punktu lub pEasz-
czyzny.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu;
5) miejsce powiązania komunikacyjnego obszaru 

opracowania planu z zewnętrznym ukEadem komu-
nikacyjnym;

6) projektowany podziaE dziaEek geodezyjnych;
7) orientacyjny zasięg koniecznego obnirenia te-

renu;
8) strefa zewidencjonowanych stanowisk arche-

ologicznych.
§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 

mowa w §1 pkt 1 na tereny okre[lone na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi 
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symbolami: 1MN/U, 2P, 3P, 4P, 5ZL, 6ZP, 7P, 
8P, 9P, 10ZP, 11ZP, 12P, 13P, 14P, 15P, 16ZP, 
17P, 18ZL, 19P, 20ZL, 21ZP, 22MN/U, 23P, 24P, 
25RM, 26MN/U, 27P, 28ZL, 29U, 30U, 31E, 32E, 
33E, 34E, 35E, 36KDX, 37KDD, 38KDZ, 39KDD, 
40KDZ, 41KDL, 42KDD, 43KDD, 44KDD, 45KDD, 
46KDL, 47KDG, 48KDX, 49 KDZ.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 
oznaczono na rysunku planu symbolami:

1) P ｠ tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów;

2) MN/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEug;

3) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej;
4) U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
5) ZL ｠ lasy,
6) ZP ｠ tereny zieleni urządzonej,
7) E ｠ tereny obiektów i urządzeG elektroenerge-

tycznych;
8) KDG ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi gEówne;
9) KDZ ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi zbior-

czych;
10) KDL ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi lokal-

ne;
11) KDD ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi dojaz-

dowe;
12) KDX ｠ ciągi pieszo-jezdne.
§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-

wania Eadu przestrzennego:
1 zabudowę nalery lokalizować zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi na ry-
sunku planu;

2) realizacja inwestycji na terenach 7P, 8P, 12P, 
13P, 38KDZ, 40KDZ, 49KDZ powinna zostać po-
przedzona niwelacją terenu w celu dostosowania 
uksztaEtowania terenu do rozwiązaG przewidzianych 
w planie, w szczególno[ci dla obszarów wskaza-
nych na rysunku planu jako orientacyjny zasięg ko-
niecznego obnirenia terenu;

3) na terenach oznaczonych symbolami P oraz U 
zezwala się na lokalizację jednokondygnacyjnych 
obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni 
zabudowy do 4,0 m2  oraz jednokondygnacyjnych 
budynków związanych z obsEugą wjazdu do 35,0 
m2  poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
oznaczonymi na rysunku planu;

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEug (MN/U) dopuszcza się lokalizację bu-
dynków gararowych i gospodarczych przy granicy 
dziaEek budowlanych;

5) na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów (P) oraz na terenach zabudowy usEu-
gowej (U), w przypadku, gdy dziaEka budowlana 
skEada się z kilku dziaEek geodezyjnych, nalery do-
prowadzić do ich scalenia przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę;

6) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych (z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji), budynków prowizorycz-
nych i garary blaszanych;

7) projektowane zakEady produkcyjne, bazy i skEa-
dy oraz obiekty usEugowe nalery otaczać szpalerami 
zieleni izolacyjnej, podkre[lającymi strukturę prze-
strzenną oraz podziaEy funkcjonalne i wEasno[ciowe;

8) maksymalna wysoko[ć zabudowy na terenach 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów 
oraz zabudowy usEugowej (P i U), okre[lona w Roz-
dziale 2 nie dotyczy budowli, urządzeG i obiektów 
technologicznych.

9) w przypadku niwelacji terenu ustala się ograni-
czenie maksymalnej wysoko[ci murów oporowych 
lokalizowanych w granicach pomiędzy dziaEkami 
budowlanymi do 2 metrów, licząc od nawierzchni 
naturalnego terenu udokumentowanego mapą za-
sadniczą, na której sporządzono rysunek niniejszego 
planu;

10) w przypadku braku niwelacji dopuszcza się 
realizację peEnych murów w granicy dziaEek budow-
lanych do wysoko[ci 1 metra, a powyrej jako ogro-
dzenia arurowe;

11) ogrodzenia montowane na murach oporo-
wych, w granicy dziaEki budowlanej nalery realizo-
wać jako arurowe, ustala się zakaz stosowania pre-
fabrykowanych elementów betonowych;

12) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalery 
realizować jako arurowe w min. 60%; ustala się 
zakaz lokalizacji ogrodzeG z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych z dopuszczeniem cokoEu beto-
nowego o wysoko[ci do 0,5 m od nawierzchni na-
turalnego terenu na odcinku przylegEego pasa drogi;

13) dopuszcza się lokalizację tablic reklamowo-
informacyjnych w obrębie poszczególnych dziaEek 
budowlanych z uwzględnieniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy z ograniczeniem maksymalnej wyso-
ko[ci do 4 m od poziomu terenu oraz maksymalnej 
powierzchni do 6 m2.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oraz zabudowy usEugowej nalery zagospo-
darować zielenią tak, by zminimalizować negatyw-
ne oddziaEywanie pochodzące z tych obszarów oraz 
poprawić walory krajobrazowe;

2) nalery w maksymalnym stopniu zachować ist-
niejące warto[ciowe zadrzewienia;

3) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym 
nalery chronić grunty nieutwardzone;

4) zbędne masy ziemne powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery zagospodarować w grani-
cach wEasnej dziaEki lub zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami, stosownie do przepisów od-
rębnych;

5) zakazuje się prowadzenia unieszkodliwiania od-
padów, w tym skEadowisk odpadów; magazynowa-
nie i odzysk odpadów innych nir komunalne more 
odbywać się jedynie na zasadach okre[lonych w 
przepisach o odpadach;

6) odpady komunalne nalery gromadzić w pojem-
nikach na terenie dziaEki i zagospodarować je zgod-
nie z gminnym planem gospodarki odpadami i prze-
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pisami odrębnymi;
7) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usEug 

(MN\U) i zabudowy zagrodowej (RM) nalery zacho-
wać dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku, 
przewidziane dla tych terenów, wynikające z prze-
pisów odrębnych;

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usEug 
nalery zapewnić ochronę przed haEasem, stosując 
na terenach objętych miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne zapewniające wEa-
[ciwe warunki akustyczne, wynikające z przepisów 
odrębnych;

9) zapewnienie komfortu akustycznego - dopusz-
czalnych warto[ci haEasu - w sąsiedztwie istnieją-
cych dróg wojewódzkich, spoczywa na inwestorach 
i wEa[cicielach obiektów terenów, dla których jest 
wymagana ochrona akustyczna na podstawie prze-
pisów odrębnych.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: nakazuje się uzgadnianie z 
wEa[ciwym organem sEurby ochrony zabytków prac 
ziemnych związanych z zabudowaniem lub zago-
spodarowaniem terenu strefy zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych przedstawionego na 
rysunku planu, w celu ustalenia zakresu badaG ar-
cheologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rębnych: nie ustala się.

§10. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu:

1) na terenie opracowania planu znajdują się li-
nie napowietrzne wysokiego napięcia WN 110 kV 
i [redniego napięcia SN 15 kV, dla których nalery 
zachować teren pasa ochronnego o szeroko[ci wy-
nikającej z przepisów odrębnych; lokalizacja zabu-
dowy w obrębie terenu pasa ochronnego wymaga 
uzgodnienia z wEa[ciwym zarządcą sieci z uwzględ-
nieniem zachowania standardów jako[ci [rodowi-
ska okre[lonych w przepisach odrębnych;

2) na terenach oznaczonych symbolami P oraz U 
dopuszcza się lokalizację wier i urządzeG telefonii 
komórkowej, z zastrzereniem §10 pkt 3,4;

3) w przypadku lokalizacji wier i urządzeG telefonii 
komórkowej o wysoko[ci równej lub większej nir 
50 m n. p. t. nalery zgEosić planowaną inwesty-
cję, przed wydaniem pozwolenia na jej realizację, 
do wEa[ciwego organu wojskowego ｠ sEurb ruchu 
lotniczego, stosownie do przepisów odrębnych;

4) lokalizację wier i urządzeG telefonii komórkowej 
nalery uzgodnić z wEa[ciwym zarządcą pasa Eączno-
[ci teleradiowej relacji SzamotuEy - Czarnków;

5) zakazuje się lokalizowania innych obiektów, 
jereli powodują one przekroczenie standardów ja-
ko[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach odręb-
nych poza teren, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 
ukEadem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym 
zapewniają w szczególno[ci drogi gEówne i zbior-
cze okre[lone na rysunku planu symbolami: 47KDG, 
38KDZ, 40KDZ, 49KDZ;

2) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir wyzna-
czone w planie dróg wewnętrznych w ramach zago-
spodarowania terenu, pod warunkiem zachowania 
minimalnej szeroko[ci 8,0 m;

3) tereny objęte planem będą obsEugiwane pod 
względem komunikacji z przylegEych dróg publicz-
nych i wewnętrznych, na zasadach okre[lonych w 
Rozdziale 2;

4) w obrębie poszczególnych terenów nalery za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
oraz gararowych zaspokajającą potrzeby w zakre-
sie parkowania i postoju samochodów osobowych 
z uwzględnieniem warunków technicznych okre[lo-
nych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej nir:

a) dla budynków mieszkalnych ｠ min. 2 stanowi-
ska na jeden lokal mieszkalny,

b) dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i 
skEadowych ｠ min. 1 stanowisko na dwóch zatrud-
nionych,

c) dla obiektów i lokali usEugowych ｠ min. 1 sta-
nowisko na karde rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
urytkowej,

d) dla obiektów handlowych ｠ min. 1 stanowisko 
na karde rozpoczęte 20 m2 powierzchni sprzedaro-
wej;

5) w obrębie poszczególnych terenów nalery za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
oraz gararowych zaspokajającą potrzeby w zakre-
sie parkowania i postoju samochodów cięrarowych 
stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem warunków 
technicznych okre[lonych w przepisach odrębnych, 
z zastrzereniem §11 pkt 6;

6) na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów (P) oraz na terenach zabudowy usEu-
gowej (U) nalery przewidzieć dodatkowo miejsce 
postojowe dla samochodu dostawczego, zlokali-
zowane na obszarze danej dziaEki budowlanej, od 
strony ulicy, przed bramą wjazdową i ewentualnym 
budynkiem portierni;

7) dla poszczególnych nieruchomo[ci nalery za-
pewnić wEa[ciwe dojazdy dla jednostek ratowniczo-
ga[niczych, stosownie do przepisów odrębnych.

§12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) dla nowych inwestycji nalery zapewnić wyko-
nanie peEnego uzbrojenia w podstawową sieć infra-
struktury technicznej powiązaną z istniejącym sys-
temem gminnym w zakresie:

a) wodociągu - ustala się adaptację, rozbudowę 
istniejącej sieci gminnej,

b) kanalizacji sanitarnej, ustala się budowę i roz-
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budowę sieci kanalizacji sanitarnej; ustala się zakaz 
realizacji przydomowych oczyszczalni [cieków;

c) sieci energetycznej;
2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbroje-

nia technicznego nalery lokalizować na terenie dróg 
publicznych i wewnętrznych, a w uzasadnionych 
przypadkach równier na terenach o innym przezna-
czeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia 
technicznego nalery realizować zgodnie z opraco-
waniami dotyczącymi rozwoju sieci, na warunkach 
okre[lonych z zarządcą sieci;

4) zezwala się na lokalizację na obszarze planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej nie zwią-
zanych z obsEugą terenu objętego planem;

5) dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiąza-
nie terenu objętego planem z istniejącym i projek-
towanym ukEadem sieci wodociągowej; adaptację, 
rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci 
wodociągowej;

6) nalery zapewnić wymagane przeciwporarowe 
zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia po-
raru, stosownie do przepisów odrębnych,

7) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cieków 
ustala się powiązanie terenu objętego planem z sys-
temem kanalizacji sanitarnej;

8) odprowadzenie [cieków z obiektów produkcyj-
nych more nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej 
po speEnieniu wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym ewentualnej konieczno[ci pod-
czyszczenia [cieków do odpowiednich parametrów, 
w uzgodnieniu z wEa[ciwym zarządcą tej sieci;

9) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan 
ustala powiązanie terenu objętego planem z syste-
mem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii 
napowietrznych (preferowana przebudowa na linie 
kablowe) lub kablowych [redniego i niskiego napię-
cia oraz stacji transformatorowych;

10) dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
a) powiązanie terenu objętego planem z miejskim 

systemem sieci cieplnej lub wykorzystanie indywi-
dualnych sposobów ogrzewania,

b) dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, ga-
zowych i staEych, charakteryzujących się najnirszy-
mi wskapnikami emisji lub wykorzystanie alterna-
tywnych pródeE energii takich jak pompy cieplne, 
kolektory sEoneczne;

11) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

12) ustala się obowiązek gospodarowania odpa-
dami zgodnie z przepisami o odpadach;

13) ustala się obowiązek zachowania systemu 
melioracyjnego, a w przypadku konieczno[ci jego 
naruszenia nalery zastosować rozwiązanie zastęp-
cze zgodnie z przepisami odrębnymi w uzgodnieniu 
z wEa[ciwym zarządcą sieci.

§13. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono na 

rysunku planu i w ustaleniach szczegóEowych w 
Rozdziale 2;

2) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokaliza-
cję dróg wewnętrznych oraz urządzeG infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§14. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1MN/U, 22MN/U, 26MN/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) zezwala się na podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych dziaEek ｠ 1000 m2,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolnostojącą,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 

gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40 % po-

wierzchni dziaEki,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego:
- z dachem pEaskim lub jednospadowych: maks. 

4,0 m,
- z dachem dwu lub wielospadowym: maks. 6,0 m
f) geometria dachów dla:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o poEaciach syme-
trycznych, o nachyleniu gEównych poEaci dacho-
wych 30o - 45o,

- budynku gospodarczego i gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o 
nachyleniu gEównych poEaci dachowych do 45o lub 
dachy pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pochyEych o parametrach innych nir wskaza-
ne w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się ich zacho-
wanie przy rozbudowie gEównej bryEy budynku;

5) dla istniejących budynków mieszkalnych o da-
chach pEaskich ｠ dopuszcza się ich rozbudowę z da-
chem pEaskim;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §11;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.
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§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2P, 3P, 4P, 7P, 8P, 9P, 12P, 
13P, 14P, 15P, 17P, 19P, 23P, 24P, 27P:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów i magazynów;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) dla terenów 2P, 3P, 4P, 7P, 8P, 9P, 12P, 14P, 

15P, 19P, 23P, 24P, 27P zezwala się na podziaE 
terenu pod warunkiem zachowania minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych dziaEek ｠ 0,5 ha,

b) dla terenów 13P i 17P zezwala się na podziaE 
terenu pod warunkiem zachowania minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych dziaEek ｠ 1,0 ha,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urządze-

nia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 70% po-

wierzchni dziaEki,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 15% 

powierzchni dziaEki,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 20,0 m,
e) geometria dachów ｠ zezwala się na wszelkie 

rozwiązania;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-

nie z §11;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §12.
§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: 29U, 30U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) zezwala się na podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych dziaEek ｠ 1500 m2,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urządze-

nia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50 % po-

wierzchni dziaEki,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
e) geometria dachów ｠ zezwala się na wszelkie 

rozwiązania;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji: zgodnie 

z §11
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §12.
§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 5ZL, 18ZL, 20ZL, 28ZL:
1) przeznaczenie terenu ｠ lasy;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: zgodnie z prze-

pisami odrębnymi w zakresie podziaEu gruntów rol-
nych i le[nych:

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu: ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubatu-
rowych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §11;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 6ZP, 10ZP, 11ZP, 16ZP, 21ZP:

6) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej;

7) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) zezwala się na podziaE terenu pod warunkiem 

zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych dziaEek ｠ 3000 m2,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
8) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urządze-

nia i obiekty infrastruktury technicznej, ciągi pieszo 
｠ rowerowe, urządzenia maEej architektury;

b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 80% 
powierzchni dziaEki,

9) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §11;

10) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 25RM:

11) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy za-
grodowej;

12) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie po-

dziaEu terenów rolnych i le[nych, z zachowaniem 
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziaEek 
｠ 3000 m2,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
13) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-

nia terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare i 

budynki gospodarcze,
b) ustala się zakaz realizacji nowych obiektów 

związanych z chowem i hodowlą zwierząt,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki,
e) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
f) geometria dachów ｠ zezwala się na wszelkie 

rozwiązania;
14) zasady obsEugi w zakresie komunikacji: zgod-

nie z §11;
15) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §12.
§21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 31E, 32E, 33E, 34E, 35E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny obiektów i urzą-

dzeG elektroenergetycznych;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ nalery wy-

dzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgra-
niczającymi;
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3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu: maksymalna wysoko[ć obiektów i urządzeG 
elektroenergetycznych - 4,0 m;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §11;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §12.

§22. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 36KDX, 37KDD, 
38KDZ, 39KDD, 40KDZ, 41KDL, 42KDD, 43KDD, 
44KDD, 45KDD, 46KDL, 47KDG, 48KDX, 49KDZ:

1) przeznaczenie terenu:
a) KDG ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi gEówne;
b) KDZ ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi zbior-

cze;
c) KDL ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi lokalne;
d) KDD ｠ tereny dróg publicznych ｠ drogi dojaz-

dowe;
e) KDX ｠ ciągi pieszo ｠ jezdne;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ zezwala się 

na wszelkie podziaEy terenu związane z wydziele-
niem planowanych dróg;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) szeroko[ci okre[lone w §22 pkt 3 lit. a) za-
bezpieczają realizację jezdni, zatok postojowych, 
chodników, [cierek rowerowych oraz szpalerów 
zieleni izolacyjnej; szczegóEowe parametry zago-
spodarowania dróg okre[lone zostaną w opracowa-
niach branrowych, w nawiązaniu do caEo[ciowych 
potrzeb miasta zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 
sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiek-
tów i urządzeG infrastruktury technicznej.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach 
wyznaczonych w planie ustala się stawki procento-
we sEurące naliczaniu jednorazowej opEaty z tytuEu 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci:

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem ZP, ZL, KD, E: 0%,

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RM: 0%,

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem P, U, MN/U: 20%.

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Czarnków.

§25. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) ZdzisEaw Chwar[cianek
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, 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 2007 r. Nr 127 poz. 
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miasta Czarnków rozstrzyga o sposobie rozpatrze-
nia uwag do projektu planu

Uwaga zEorona do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Czarnków 
w rejonie ulic PoznaGskiej i Chodzieskiej zostaEa w 
caEo[ci uwzględniona przez Burmistrza Czarnkowa. 
W związku z brakiem nieuwzględnionych uwag do-
tyczących projektu planu Rady Miasta Czarnków nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miasta Czarnków rozstrzyga o sposobie realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 
pópniejszymi zmianami) zadania wEasne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za-
pisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym między inny-
mi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamó-
wieG publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XL/267/09

Rady Miasta Czarnków
z dnia 27 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XL/267/09

Rady Miasta Czarnków
z dnia 27 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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Uwaga złożona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic Poznańskiej i 
Chodzieskiej została w całości uwzględniona przez Burmistrza Czarnkowa. W związku z brakiem nieuwzględnionych uwag 
dotyczących projektu planu Rady Miasta Czarnków nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia 
 
Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XL/267/09 
Rady Miasta Czarnków 
z dnia 27 listopada 2009 r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) Rada Miasta Czarnków rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią 
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) zadania własne gminy. 
2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do 
zadań własnych gminy: 
 

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji ) 

1 2 3 
1. 36KDX ciągi pieszo-jezdne 
2. 37KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
3. 38KDZ tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze 
4. 39KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
5. 40KDZ tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze 
6. 41KDL tereny dróg publicznych - drogi lokalne 
7. 42KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
8. 43KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
9. 44KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
10. 45KDD tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
11. 46KDL tereny dróg publicznych - drogi lokalne 
12. 48KDX ciągi pieszo-jezdne 
13. 49KDZ tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze 

 
§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi ustawą Prawo 
budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem 
ochrony środowiska. 
2. Sposób realizacji inwestycji określonych w §1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron. 
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które należą do zadań własnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z 
późniejszymi zmianami), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miasta p.n.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta ustala się w uchwale budżetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do 
uchwały budżetowej, zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”. 
§4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób 
określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami). 
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UCHWAŁA Nr XLIX/262/2009 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU 
z dnia 30 listopada 2009 r. 
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ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony 
[rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §1 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z 

pópniejszymi zmianami), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Miasta 

p.n.: ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 

miasta ustala się w uchwale budretowej,
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budretowy ujmowane są w wykazie sta-
nowiącym zaEącznik do uchwaEy budretowej, zwa-
nym ｧWieloletnie programy inwestycyjneｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycz-
ne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z pópniejszymi 
zmianami).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
30 ust. 6, ust. 10 i 10a, art. 54 ust. 7, w związku z 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ｠ 
Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysoko[ci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszają-
cymi nauczycieli zatrudnionych w szkoEach, przed-
szkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Okonek uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się regulamin okre[lający wysoko[ć 
stawek i szczegóEowe warunki przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegóEowe 
warunki obliczania i wypEacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny dorapnych za-
stępstw oraz wysoko[ć i warunki wypEacania in-
nych [wiadczeG wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkoEach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Okonek w brzmieniu okre[lonym 
w zaEączniku nr 1 do uchwaEy.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Okonka.

§3. Traci moc uchwaEa Nr XXIX/182/2008 Rady 
Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 r. w 
sprawie regulaminu okre[lającego wysoko[ć stawek 
i szczegóEowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegóEowe warunki 
obliczania i wypEacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dorapnych zastępstw 
oraz wysoko[ć i warunki wypEacania innych [wiad-
czeG wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach o[wiatowych prowa-
dzonych przez Gminę Okonek w 2009 roku.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(-) mgr Danuta PerEowska
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w sprawie regulaminu okre[lającego wysoko[ć stawek i szczegóEowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegóEowe warunki obliczania i wypEacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dorapnych zastępstw oraz wysoko[ć i warunki wypEacania innych [wiadczeG 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach o[wiatowych prowadzonych 

przez Gminę Okonek


