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UCHWA£A Nr XXXI/226/09 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi �mieszkowo
w rejonie ulicy Mi³ej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558.-
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany:
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz.
319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 220
poz. 1413), Rada Gminy Czarnków uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi �mieszkowo
w rejonie ul. Mi³ej, zwany dalej planem.

2. Granice planu wyznaczaj¹ rozgraniczenia dz. nr ewid.
522 i 523 oraz rozgraniczenia czê�ci dz. nr ewid. 551, oznaczo-
ne graficznie na rysunku planu w skali 1:1 000, zwanym dalej
rysunkiem.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek, o którym mowa w ust. 2 stanowi¹cy za³¹cznik nr
1 do uchwa³y,

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi
�mieszkowo z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczono dodat-
kowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
s¹ terenami, dla których w rozumieniu przepisów o ochronie
�rodowiska ustalony zosta³ dopuszczalny poziom ha³asu.

§5. Dla wszystkich dzia³ek budowlanych wyznaczonych
planem ustala siê zakaz lokalizowania indywidualnych syste-
mów odbioru �cieków bytowych.

§6. 1. W celu zachowania ³adu przestrzennego ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dla wy-
znaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolno stoj¹cej (MN), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1:

1) terenu MN1:

a) prawo realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego
oraz jednego budynku gospodarczego na ka¿dej z
wyznaczonych dzia³ek,

b) budynek mieszkalny o wysoko�ci do II kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe, nachyleniu
po³aci dachu symetrycznego nie mniejszym ni¿ 34°, nie
wiêkszym ni¿ 45° i poziomie wej�cia do budynku nie
wy¿szym ni¿ 0,50 m od poziomu terenu,

c) budynek gospodarczy o wysoko�ci I kondygnacji nad-
ziemnej, poziomie posadowienia nie wy¿szym ni¿ 0,30
m od poziomu terenu; nachylenie po³aci dachowych
nie mniejsze ni¿ 20°,

2) tereny MN2:

a) prawo realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego
oraz jednego budynku gospodarczego na wyznaczonej
dzia³ce,

b) budynek mieszkalny o wysoko�ci do II kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe, nachyleniu
po³aci dachu symetrycznego nie mniejszym ni¿ 34°, nie
wiêkszym ni¿ 45° i poziomie wej�cia do budynku nie
wy¿szym ni¿ 0,50 m od poziomu terenu drogi zapew-
niaj¹cej obs³ugê komunikacyjn¹,

c) budynek gospodarczy o wysoko�ci l kondygnacji nad-
ziemnej, poziomie posadowienia nie wy¿szym ni¿ 0,30
m od poziomu terenu; nachylenie po³aci dachowych
nie mniejsze ni¿ 20°.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, o których mowa
w ust. 1, obowi¹zuj¹:

1) 50% nieprzekraczalny wska�nik powierzchni zabudowy do
powierzchni dzia³ki,

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.

§2. 1. W granicach planu nie ustala siê obszarów objêtych
scalaniem gruntów i ich ponownym podzia³em.

2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym

2) obiekty i tereny podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania ustalanych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górni-
czych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych,
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3) obiekty i tereny chronione wymagaj¹ce ustalenia zasad
ochrony, dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury
wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce oznaczenia graficzne, okre�lone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencj¹
gruntów,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania niewystêpuj¹ce w
ewidencji gruntów,

3) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane,

4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,

5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) obowi¹zuj¹cy kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy,

7) zasada obs³ugi komunikacyjnej dla dzia³ki budowlanej.

2. Na terenie po³o¿onym pomiêdzy obowi¹zuj¹c¹ lini¹
zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ mog¹ znajdowaæ siê tylko
elementy niezaliczane do kubatury budynku oraz ryzality,
wykusze i zabudowane partie wej�ciowe o wysoko�ci zadasze-
nia ni¿szym od zadaszenia g³ównej bry³y budynku.

3. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy
wszystkich budynków na dzia³ce oraz wszystkich elementów
budynku zaliczanych do kubatury brutto, zgodnie z przepisami
budowlanymi.

4. Przez kierunek przewa¿aj¹cy kalenicy nale¿y rozumieæ
kszta³towanie kalenicy oraz przewa¿aj¹cej powierzchni po³aci
dachowej budynku w odniesieniu do linii rozgraniczaj¹cej
drogi wewnêtrznej - KDW.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem okre�la siê, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku, tereny o nastêpuj¹cych przeznacze-
niach:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznacze-
nie na rysunku - MN,

2) teren drogi wewnêtrznej - oznaczenie na rysunku - KDW.

§7. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,

2) odprowadzenie �cieków komunalnych - do istniej¹cej sieci
kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem przepisów szczegól-
nych w tym zakresie,

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych - lokal-
ne poprzez wprowadzenie do gruntu,

4) zasilanie w energiê elektryczn¹-z istniej¹cego systemu
elektroenergetycznego,

5) zaopatrzenie w ciep³o - ze �róde³ ciep³a, z zastosowaniem
paliw: gazowych, p³ynnych lub sta³ych charakteryzuj¹cych
siê niskimi wska�nikami emisji albo alternatywnych �róde³
energii,

6) obs³uga telekomunikacyjna - z istniej¹cego systemu ³¹czno-
�ci,

7) zagospodarowanie odpadów w sposób selektywny w
wyznaczonych miejscach, zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz stosownie do przepisów od-
rêbnych w tym zakresie.

2. Wobec ustaleñ ust. 1 nie rozstrzyga siê o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

§8. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê
stawkê - 30% stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.

§10. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia uchwa-
³y Nr XXVII/269/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia
2001 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Czarnków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 129 z dnia 22 pa�dziernika 2001 r.).

§11. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków

(-) Henryk Mietlicki

Poz. 830
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXI/226/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 28.01.2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

Poz. 830, 831

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada

Gminy Czarnków stwierdza zgodno�æ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi �mieszko-
wo w rejonie ul. Mi³ej z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarn-
ków (uchwa³a Nr Rady XXIV/235/2001 Rady Gminy Czarnków
z dnia 28 lutego 2001 r.)
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UCHWA£A Nr XXXI/227/09 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi �mieszkowo
w rejonie ulicy Le�nej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz.
319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Gminy Czarnków uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi �mieszkowo
w rejonie ulicy Le�nej, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego planem stanowi¹ linie roz-
graniczaj¹ce dzia³ek nr ewid. 12/47, 12/35, 12/52 (pas drogowy
ul. Le�nej).

3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono graficz-
nie na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czê�ci uchwa³y obejmuj¹:

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi �mieszkowo w rejonie ulicy
Le�nej z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, sta-
nowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szczegól-
nych, w tym tereny górnicze oraz zagro¿one powodzi¹ i
osuwaniem siê mas ziemnych;

2) zabytki oraz dobra kultury wspó³czesnej;

3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre-
�lanej w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzia³u
nieruchomo�ci.


