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UCHWADA Nr XXXVIII/209/09 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w PAWDOWIE, dla obszaru czę[ci dziaEki nr ewid. 15/1

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 1990 r. 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 tere-

nu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w PA-

WDOWIE, dla obszaru czę[ci dziaEki nr ewid. 15/1.

§2.1. Obszar planu obejmuje czę[ć terenu dziaEki 
nr 15/1 poEoronej w obrębie PawEowo, przy drodze 
powiatowej nr 2211P w gminie Czerniejewo.

2. Powierzchnia planu wynosi ok. 2,00 ha.

§3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 stanowiący rysunek miejscowe-

go 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 przestrzennego 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, in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz za-

sadach ich finansowania.

§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;
2) rysunek planu stanowiący ZaEącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaEy.

ROZDZIAD 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 
tabelarycznej;

3) teren - czę[ć obszaru objętego planem, wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi o jednakowym przeznaczeniu oznaczony 
numerem porządkowym i symbolem;

4) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi;
5) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie do-

minujące na danym terenie w sposób okre[lo-

ny 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 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lo-

nych 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 dotyczy 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 - propozy-

cja 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 prze-

kroczyć [ciana budynku;
12) obowiązująca linia zabudowy - linia wyzna-

zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.
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czona na rysunku planu oznaczająca linię usy-

tuowania [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 publicz-
nych przy czym dojazd do dziaEek z dróg we-

wnętrznych wymaga prawnego zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej poprzez tę drogę 
wewnętrzną;

14) stan istniejący - stan na rok 2008;
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[linno[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 zagospodarowa-

nia;
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 od-

rębnych;
5) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-

wy.

§7. Obszar planu obejmuje Eącznie 7 terenów w 
tym:

1) 4 tereny oznaczone numerami porządkowymi 
od 01 do 04 i następującymi symbolami litero-

wymi oznaczającymi przeznaczenie terenów:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;
b) ZP - tereny zieleni urządzonej;
c) E - tereny infrastruktury technicznej - elektro-

energetyka;
2) 3 tereny komunikacji oznaczone numerami od 

01 do 03 i następującymi symbolami literowy-

mi:
a) KDL - tereny dróg lokalnych;
b) KDD - tereny dróg dojazdowych;
c) KDW - tereny dróg wewnętrznych.

§8. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego:
1) wszelkie dziaEania inwestycyjne nalery realizo-

wać z poszanowaniem zasad ochrony i ksztaE-
towania Eadu przestrzennego w my[l art. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu 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) wschodnia czę[ć teren planu poEorona jest w 

strefie zasobowych ujęć wód czwartorzędo-

wych objętych wysoką ochroną - obowiązują 
przepisy odrębne;

3) wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-

ną na miejscu dziaEalno[cią nie mogą powodo-

wać przekroczenia standardów jako[ci [rodo-

wiska, okre[lonych w przepisach odrębnych, 
poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny;

4) projektowane urytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie more stanowić pródEa zanieczysz-
czeG dla [rodowiska wodno-gruntowego;

5) nalery zastosować takie rozwiązania technicz-
ne, technologiczne i organizacyjne, aby prze-

ciwdziaEać zagroreniom [rodowiskowym z ra-

cji dopuszczonej funkcji;
6) ustala się zachowanie istniejących na obszarze 

planu wód [ródlądowych;
7) ustala się dopuszczalne poziomy haEasu w [ro-

dowisku, których nalery dotrzymać, zgodnie z 
przepisami odrębnymi tj. na terenach oznaczo-

nych symbolami 01 MN i 02 MN jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
8) w przypadku wystąpienia przekroczenia aku-

stycznych standardów jako[ci [rodowiska na 
terenach wymagających ochrony akustycznej 
(na terenie oznaczonym symbolem 02 MN po-

Eoronym przy drodze powiatowej nr 2211 P) 
ustala się zastosowanie [rodków ograniczają-

cych haEas co najmniej do poziomów dopusz-
czalnych np. poprzez nasadzenie, w miejscach 
gdzie jest to morliwe pasa zieleni o charakterze 
izolacyjnym.

§10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1) teren planu poEorony jest w strefie występowa-

nia licznych pradziejowych i [redniowiecznych 
zewidencjonowanych stanowisk będących pod 
ochroną konserwatorską;

2) na terenie planu dla ochrony archeologicznej 
dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek 
prowadzenia badaG archeologicznych podczas 
inwestycji związanych z zagospodarowaniem 
i zabudowywaniem przedmiotowego terenu a 
wymagających prac ziemnych;

3) pozwolenie na badanie archeologiczne inwe-

stor winien uzyskać przed pozwoleniem na bu-

dowę.

§11. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych:
1) na terenie planu nie występują przestrzenie 

publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
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gospodarowaniu 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 wielkoformato-

wych;
b) inne no[niki reklamowe muszą być [ci[le 

związane z wykonywaną na miejscu dziaEal-
no[cią.

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji są następujące:

1) dostępno[ć drogowa terenów jest okre[lona w 
kartach terenu;

2) ustala następujące minimalne wskapniki par-
kingowe do obliczenia zapotrzebowania inwe-

stycji 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 
postojowe na 1 obiekt i nie mniej nir 1 miejsce 
postojowe na 5 zatrudnionych;

3) sieci infrastruktury technicznej w liniach roz-
graniczających terenu dróg nalery lokalizować 
poza pasem drogowym i na warunkach okre-

[lonych przez zarządcę drogi;
13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów infrastruktury technicznej są następujące:
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 

paliw charakteryzujących się niskimi wskap-
nikami emisyjnymi, takich jak: paliwa pEynne, 
gazowe i staEe (np. biomasa, drewno) oraz 
wykorzystanie alternatywnych pródeE energii;

3) w zakresie zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub [red-

niego napięcia;
b) podziaE nowych terenów budowlanych nale-

ry zaopiniować u zarządcy sieci elektroener-
getycznej w celu wyznaczenia terenów pod 
stacje transformatorowe, przyjmuje się mor-
liwo[ć budowy stacji transformatorowych na 
obszarze planu, o ile nie naruszy to innych 
ustaleG planu oraz interesów prawnych wEa[-
cicieli terenów;

c) zagospodarowanie terenu w strefie bezpie-

czeGstwa 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 zastępo-

wanie istniejących sieci elektroenergetycz-
nych nowymi odcinkami sieci;

f) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci 

elektroenergetycznej z obiektami projektowa-

nymi 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 zapewnieniem ich odbioru przez koncesjo-

nowanego przewopnika i wywozu do miejsc 
wskazanych przez wEadze gminy, po pod-

Eączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej ww. 
zbiorniki nalery zlikwidować, dopuszcza się 
stosowanie przydomowych oczyszczalni [cie-

ków bytowych bez konieczno[ci przyEączenia 
nieruchomo[ci do sieci kanalizacji sanitarnej w 
przypadku speEnienia wymagaG okre[lonych w 
przepisach odrębnych;

c) nalery dąryć do wyprzedzającej w stosunku 
do wprowadzania nowego zainwestowania, 
realizacji systemu zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej;

d) dopuszcza się wydzielenie terenów pod prze-

pompownie [cieków u[ci[lonych na etapie 
koncepcji skanalizowania;

5) w zakresie odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych:

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 speEnienie wymagaG 
okre[lonych w obowiązujących przepisach;

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

w znajdujących się na posesjach urządzeniach, 
sEurących do zbierania odpadów komunalnych 
i utrzymywanie tych urządzeG w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym;

b) po segregacji wywóz na skEadowisko odpa-

dów za po[rednictwem specjalistycznych jed-

nostek,
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-
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szczególnych kartach terenów zawartych w ustale-

niach szczegóEowych.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

Ustalenia szczegóEowe dla 7 terenów, o których 
mowa w §7, wydzielonych na rysunku liniami roz-
graniczającymi, zawartych w 6 kartach terenu, są 
następujące:

Karta Terenu nr 1 

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

PAWIOWIE dla obszary cz3`ci dziaJki 15/1 

1.
Nr i symbol 

terenu 

01 MN 02 MN 

2. Powierzchnia ok. 0,86 ha ok. 0,93 ha 

3.

Przeznaczenie Podstawowe 

dopuszczalne 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usJugi

nieuci0wliwe o powierzchni caJkowitej nieprzekraczaj0cej 30% 

powierzchni caJkowitej budynku, zgodnie z przepisami 

odr3bnymi zabudowa gospodarcza i garawe
4. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4.1. Tereny poJowone s0 na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

4.2. Wschodnia cz3`! terenu 02 MN poJowona jest w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych

obj3tych wysok0 ochron0 - obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej

5.1. Tereny poJowone s0 w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1. Linie zabudowy 

dla terenu 01 MN obowi0zuj0ce 6,0 m od terenu 02 KDD nieprzekraczalne 6,0 m od terenu 03 KDW, 

jak na rysunku planu 

dla terenu 02 MN obowi0zuj0ce 6,0 m od terenu 02 KDD nieprzekraczalne 6,0 m od terenu 03 KDW 

oraz 20,0 m od zewn3trznej kraw3dzi jezdni drogi powiatowej nr 2211 P, jak na rysunku planu 

6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni dziaJki

6.3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni dziaJki

6.4. Wysoko`! zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej: nie wi3cej niw 2 kondygnacje, max. 8,5 m dla 

zabudowy gospodarczej i garawy: nie wi3cej niw 4,5 m 

6.5. Formy zabudowy wolnostoj0ca; dopuszcza si3 garawe wbudowane w bryJ3 budynku mieszkalnego

6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k0cie

nachylenia poJaci dachowej: 30° - 45° 

dla zabudowy gospodarczej i garawy: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia poJaci 

dachowej: 30° - 45°, 

dopuszcza si3 dachy jednospadowe o k0cie nachylenia poJaci do 30° 

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj0cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr3bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem si3 mas ziemnych 

7.1. Tereny poJowone s0 na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

7.2. Wschodnia cz3`! terenu 02 MN poJowona jest w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych

obj3tych wysok0 ochron0 - obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy
7.3.Tereny poJowone s0 w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci obj3tych planem 

8.1. Obszary wymagaj0ce przeprowadzenia scaleL i podziaJów nieruchomo`ci nie dotyczy 

8.2. Minimalna powierzchnia dziaJek dla zabudowy1000 m2

8.3. Minimalna szeroko`! frontów nowo projektowanych dziaJek 35,0 m, jak na rysunku planu 

8.4. K0t poJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego zbliwony do 90°, jak na rysunku 

planu

8.5. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz0dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza si3
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9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1. Dost3pno`! drogowa z terenów 02 KDD i 03 KDW 

9.2. Parkingi i miejsca postojowe zgodnie z §12 pkt 2 uchwaJy
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1. Zaopatrzenie w wod3 z gminnej sieci wodoci0gowej, zgodnie z §13 pkt 1 uchwaJy
10.2. Zaopatrzenie w energi3 ciepln0 z indywidualnych uródeJ, zgodnie z §13 pkt 2 uchwaJy
10.3. Zaopatrzenie w energi3 elektryczn0 z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwaJy
10.4. Odprowadzenie `cieków zgodnie z §13 pkt 4 uchwaJy
10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z §13 pkt 5 uchwaJy
10.6. Gospodarka odpadami zgodnie z §13 pkt 6 uchwaJy

11.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

11.1. Popuszcza si3 lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej dziaJce

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz0dzania i uwytkowania terenów 

12.1. Nie ustala si3
13. Stawka procentowa 

13.1. 10% 

Karta Terenu nr 2 

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

PAWIOWIE dla obszary cz3`ci dziaJki 15/1 

1. Nr i symbol terenu 03 ZP 

2. Powierzchnia ok. 0,03 ha 

3. Przeznaczenie tereny zieleni urz0dzonej 

4. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

4.2. Teren poJowony jest na w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych obj3tych wysok0
ochron0 - obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej

5.1. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 -
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1. Linie zabudowy nie ustala si3
6.2. Powierzchnia zabudowy max.2% powierzchni terenu 

6.3. Powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni terenu 

6.4. Wysoko`! zabudowy nie ustala si3
6.5. Formy zabudowy nie ustala si3
6.6. Geometria dachu nie ustala si3
6.7. Usytuowanie budynku nie ustala si3

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj0cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr3bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem si3 mas ziemnych 

7.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

7.2. Teren poJowony jest na w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych obj3tych wysok0
ochron0- obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy
7.3. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci obj3tych planem 

8.1. Obszary wymagaj0ce przeprowadzenia scaleL i podziaJów nieruchomo`ci nie dotyczy 

8.2. Minimalna powierzchnia dziaJek dla zabudowy nie dotyczy 

8.3. Minimalna szeroko`! frontów nowo projektowanych dziaJek nie dotyczy 

8.4. K0t poJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego nie dotyczy 

8.5. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz0dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza si3
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1. Dost3pno`! drogowa z terenu 02 KDD i z drogi powiatowej nr 22.11P 
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9.2. Parkingi i miejsca postojowe zakaz lokalizacji 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1. Zaopatrzenie w wod3 nie dotyczy nie dotyczy 

10.2. Zaopatrzenie w energi3 ciepln0 nie dotyczy 

10.3. Zaopatrzenie w energi3 elektryczn0 z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwaJy
10.4. Odprowadzenie `cieków nie dotyczy 

10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo 

10.6. Gospodarka odpadami nie dotyczy 

11.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

11.1. Teren stanowi0 tereny zieleni izolacyjnej od drogi powiatowej nr 2211P 

11.2. Zaleca si3 nasadzenia gatunków drzew i krzewów stwarzaj0cych warunki ekranu akustycznego 

11.3. Zakaz zabudowy z wyj0tkiem obiektów maJej architektury oraz urz0dzeL i obiektów 

infrastruktury technicznej 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz0dzania i uwytkowania terenów 

12.1. Nie ustala si3
13. Stawka procentowa 

13.1. Nie ustala si3

Karta Terenu nr 3 

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

PAWIOWIE dla obszary cz3`ci dziaJki 15/1 

1. Nr i symbol terenu 04 E 

2. Powierzchnia ok. 0,01 ha 

3.
Przeznaczenie tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka teren przeznaczony do lokalizacji 

sJupowej stacji transformatorowej 

4. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4.1. Tereny poJowone s0 na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej

5.1. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1. Zgodnie z wymogami technologicznymi 

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj0cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr3bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem si3 mas ziemnych 

7.1. Tereny poJowone s0 na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

7.2. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci obj3tych planem 

8.1. Obszary wymagaj0ce przeprowadzenia scaleL i podziaJów nieruchomo`ci nie dotyczy 

8.2. Minimalna powierzchnia dziaJek dla zabudowy nie dotyczy 

8.3. Minimalna szeroko`! frontów nowo projektowanych dziaJek nie dotyczy 

8.4. K0t poJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa drogowego nie dotyczy 

8.5. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz0dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza si3
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

9.1. Dost3pno`! drogowa z terenu 02 KDD 

9.2. Parkingi i miejsca postojowe dopuszcza si3
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

10.1. Zaopatrzenie w wod3 nie dotyczy 

10.2. Zaopatrzenie w energi3 ciepln0 nie dotyczy 

10.3. Zaopatrzenie w energi3 elektryczn0 z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z §13 pkt 3 uchwaJy
10.4. Odprowadzenie `cieków nie dotyczy 

10.5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo 

10.6. Gospodarka odpadami nie dotyczy 
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11.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

11.1. Zakaz zabudowy z wyj0tkiem urz0dzeL i obiektów infrastruktury technicznej 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz0dzania i uwytkowania terenów 

12.1. Nie ustala si3
13. Stawka procentowa 

13.1. Nie ustala si3

Karta Terenu nr 4 

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

PAWIOWIE dla obszary cz3`ci dziaJki 15/1 

1. Nr i symbol terenu 01 KDL 

2. Przeznaczenie tereny dróg lokalnych - tereny wJ0czenia terenu do drogi powiatowej nr 2211P 

3. Powi0zania z ukJadem zewn3trznym Z drog0 powiatowa nr 2211P 

4. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

4.2. Teren poJowony jest na w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych obj3tych wysok0
ochron0- obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej

5.1. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1. Szeroko`! jak na rysunku planu 

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj0cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr3bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem si3 mas ziemnych. 

7.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

7.2. Teren poJowony jest na w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych obj3tych wysok0
ochron0- obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy
7.3. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci obj3tych planem 

8.1. Dopuszcza si3 wydzielenie terenu pod obiekty i urz0dzenia infrastruktury technicznej 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

9.1. Dopuszcza si3 prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym 

np. w chodniku i w uzgodnieniu z zarz0dc0 drogi 

10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

10.1. Zakaz zabudowy z wyj0tkiem obiektów maJej architektury oraz urz0dzeL i obiektów 

infrastruktury technicznej 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz0dzania i uwytkowania terenów 

11.1. Nie ustala si3
12. Stawka procentowa 

12.1. Nie ustala si3

Karta Terenu nr 5 

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

PAWIOWIE dla obszary cz3`ci dziaJki 15/1 

1. Nr i symbol terenu02KDD 

2. Przeznaczenie tereny dróg dojazdowych - poszerzenie istniej0cej drogi gminnej 

3. Powi0zania z ukJadem zewn3trznym 

Poprzez teren 01 KDL z drog0 powiatow0 nr 2211P 

4. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

4.2. Wschodnia cz3`! terenu poJowona jest w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych
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obj3tych wysok0 ochron0 - obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej

5.1. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1. Szeroko`! min. 2,5 m, jak na rysunku planu 

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj0cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr3bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem si3 mas ziemnych 

7.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

7.2. Wschodnia cz3`! terenu poJowona jest w strefie zasobowych uj3! wód czwartorz3dowych

obj3tych wysok0 ochron0 - obowi0zuj0 ustalenia §9 pkt 2 uchwaJy
7.3. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci obj3tych planem 

8.1. Dopuszcza si3 wydzielenie terenu pod obiekty i urz0dzenia infrastruktury technicznej 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

9.1. Dopuszcza si3 prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym 

np. w chodniku i w uzgodnieniu z zarz0dc0 drogi 

10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

10.1. Zakaz zabudowy z wyj0tkiem obiektów maJej architektury oraz, urz0dzeL i obiektów 

infrastruktury technicznej 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz0dzania i uwytkowania terenów 

11.1. Nie ustala si3
12. Stawka procentowa 

12.1. Nie ustala si3

Karta Terenu nr 6 

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

PAWIOWIE dla obszary cz3`ci dziaJki 15/1 

1. Nr i symbol terenu03KDW 

2. Przeznaczenie tereny dróg wewn3trznych 

3. Powi0zania z ukJadem zewn3trznym 

Poprzez tereny 02 KDD i 01 KDL z terenem drogi powiatowej nr 2211P 

4. Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

4.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej  

4.2. Nie dotyczy 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej

5.1. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

6.1. Szeroko`! min. 10,0 m, jak na rysunku planu 

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj0cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odr3bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwaniem si3 mas ziemnych 

7.1. Teren poJowony jest na terenie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 

7.2. Nie dotyczy 

7.3. Teren poJowony jest w strefie wyst3powania stanowisk b3d0cych pod ochron0 konserwatorsk0 - 
obowi0zuj0 ustalenia §10 pkt 2 i 3 uchwaJy

8. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci obj3tych planem 

8.1. Dopuszcza si3 wydzielenie terenu pod obiekty i urz0dzenia infrastruktury technicznej 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

9.1. Dopuszcza si3 prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej poza pasem drogowym 

np. w chodniku i w uzgodnieniu z zarz0dc0 drogi 
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10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

10.1. Zakaz zabudowy z wyj0tkiem obiektów maJej architektury oraz urz0dzeL i obiektów 

infrastruktury technicznej 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz0dzania i uwytkowania terenów 

11.1. Nie ustala si3
12. Stawka procentowa 

12.1. Nie ustala si3

ROZDZIAD 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 
wydawania z tych dokumentów na wniosek 

zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów 
i wypisów na zasadach okre[lonych w art. 
30 ustawy o planowaniu 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
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVIII/209/09

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

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W PAWDOWIE, DLA 

OBSZARU CZĘZCI DZIADKI NR EWID, 15/1.

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.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVIII/209/09

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

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W PAWDOWIE, DLA OB-

SZARU CZĘZCI DZIADKI NR EWID. 15/1, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

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 pórn. 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 wEas-

nych 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 struktu-

ralnych UE,｣
d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRY-

WATNEGO,
e) z innych pródeE.

3. Nie okre[la się harmonogramu realizacji wymie-

nionych inwestycji.


