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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/234/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009 r.

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

PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

Poz. 834, 835

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 gminy Czarnków na ob-
szarze wsi Brze�no w rejonie ul. Dzia³kowej z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czarnków (uchwa³a Nr XXIV/235/2001 Rady
Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2001 r.)

835

UCHWA£A Nr XXXII/235/09 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no
w rejonie ulic Gêbickiej i Czarnkowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. 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 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 uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no w
rejonie ulic Gêbickiej i Czarnkowskiej, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr ewid. 220, w tym
rozgraniczenie ul. Czarnkowskiej (droga wojewódzka 182) i ul.
Gêbickiej (droga powiatowa nr 1341P) w Brze�nie.

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 Brze�no w rejonie ulic Gêbickiej
i Czarnkowskiej z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarn-
ków, stanowi¹ce 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.
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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.

3. Na obszarze objêtym planem nie realizuje siê obiek-
tów przekraczaj¹cych wysoko�æ 50,0 m od poziomu terenu.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê przeznacze-
nie terenu dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, z dopuszczeniem zabu-
dowy us³ugowej, oznaczenie na rysunku - RM oraz ustala
nastêpuj¹ce warunki podzia³u, zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) podzia³ terenu na trzy dzia³ki, w tym jedna zabudowana i
dwie przeznaczone do zabudowy;

2) na dzia³ce zabudowanej zachowuje siê istniej¹ce budynki,
z mo¿liwo�ci¹ rozbiórki, przebudowy i rozbudowy, z zaka-
zem nadbudowy oraz zmiany formy dachów, w tym zacho-
wania ich formy dla nowej zabudowy; w przypadku roz-
biórki budynków istniej¹cych i nowej zabudowy, obowi¹-
zuj¹ ustalenia jak w pkt 3;

3) dla dzia³ek przeznaczonych do zabudowy ustala siê mo¿-
liwo�æ budowy, na ka¿dej dzia³ce, dwóch budynków, w
tym:

a) mieszkalnego o wysoko�ci do II kondygnacji nad-
ziemnych, z dachem stromym o nachyleniu po³aci i
geometrii nawi¹zuj¹cej do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

b) gospodarczo-inwentarskiego lub gospodarczo-us³ugo-
wego, o wysoko�ci I kondygnacji nadziemnej z dachem
dwuspadowym o nachyleniu po³aci dachowych nie
mniejszym ni¿ 20°; dla zabudowy dzia³ki, ze zjazdem z
ul. Gêbickiej, ustala siê mo¿liwo�æ budowy przy grani-
cy dzia³ek s¹siednich.

2. Tereny zabudowy zagrodowej stanowi¹ tereny, dla
których w rozumieniu przepisów o �rodowisku ustalone
zosta³y dopuszczalne poziomy ha³asu, w zwi¹zku z tym
przy przebudowie budynków istniej¹cych i budowie no-
wych nale¿y stosowaæ rozwi¹zania techniczno-materia³o-
we gwarantuj¹ce zmniejszenie uci¹¿liwo�ci ha³asu komu-
nikacyjnego.

3. W przypadku przeznaczenia wyznaczonych dzia³ek na
cele zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ ustala siê zakaz us³ug
handlu niezlokalizowanych w budynkach (zakaz handlu placo-
wego, handlu paliwami i pojazdami mechanicznymi).

4. Dla realizowanej zabudowy wyznacza siê, oznaczone
graficznie na rysunku:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy, s³u¿¹ce usytuowaniu g³ów-
nej bry³y budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a;
przed obowi¹zuj¹c¹ lini¹ mog¹ znajdowaæ siê okapy,
ryzality, wykusze, obudowane partie wej�ciowe do budyn-
ku itp. elementy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy obejmuj¹
wszystkie elementy zaliczane do kubatury brutto budynku;

3) wymagany kierunek usytuowania przewa¿aj¹cej kale-
nicy i po³aci dachowej - równolegle do linii rozgrani-
czaj¹cej drogê, zapewniaj¹c¹ obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki.

5. Na ca³ym terenie objêtym planem, zachowuje istnie-
j¹ce uzbrojenie podziemne, z obowi¹zkiem zapewnienia do-
stêpu eksploatacyjnego.

6. Dla wyznaczonych obszarów przeznaczonych pod za-
budowê ustala siê wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 80%
powierzchni ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy oraz co najmniej 50% ka¿dej dzia³ki jako
powierzchni biologicznie czynnej.

7. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na ca-
³ym obszarze objêtym planem, wymagane jest zg³aszania
prac ziemnych, zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub za-
budowaniem terenu, do Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego
inwestora zakresu prac archeologicznych, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê, s³u¿¹ce
ochronie �rodowiska, nastêpuj¹ce zasady infrastruktury tech-
nicznej:

1) zaopatrzenie w wodê - z wiejskiej sieci wodoci¹gowej;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych do istniej¹cych sie-
ci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych, z za-
stosowaniem retencji powierzchniowej, spe³niaj¹cej wy-
mogi ochrony �rodowiska wodnego przed zanieczyszcze-
niem, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cych sieci, zgod-
nie z warunkami dostawcy;

5) zaopatrzenie w ciep³o, z lokalnych systemów grzew-
czych, z zastosowaniem paliw charakteryzuj¹cych siê
nisk¹ emisj¹ substancji do powietrza, w szczególno�ci
gazu i urz¹dzeñ do ich spalania spe³niaj¹cych wymogi
ochrony �rodowiska.

2. O ile w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci us³ugowej
mo¿e nast¹piæ zanieczyszczenie powierzchni utwardzonych,
wymagane jest zastosowanie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych �cieki
opadowe, przed ich wprowadzeniem do gruntu.

3. W zwi¹zku z tym, ¿e teren objêty planem posiada
uzbrojenie techniczne, nie rozstrzyga siê o sposobie realizacji,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego - zadañ z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania.

4. Zagospodarowanie odpadów, w tym niebezpiecznych,
nast¹pi zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami
oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§5. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru, w zakresie po-
wi¹zañ zewnêtrznych, zapewniaj¹ istniej¹ce drogi pu-
bliczne:

1) droga wojewódzka nr 182 (ul. Czarnkowska) - z dopuszcze-
niem oznaczonych na rysunku zjazdów;
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2) droga powiatowa (ul. Gêbicka) - z dopuszczeniem zjazdu
do dzia³ki budowlanej wyznaczonej w linii rozgraniczaj¹cej
drogê.

2. Miejsca postojowe nale¿y zapewniaæ na obszarze wy-
znaczonych dzia³ek, objêtych planem.

§6. Dla obszaru objêtego planem ustala siê stawkê 30%
s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.

§8. 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 uchwa³y
Nr VIII/58/95 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 28 grudnia 1995
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brze�no (Dz.
Urz. Woj. Pilskiego Nr 2 z dnia 17.01.1996 r.)

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków

(-) Henryk Mietlicki

Poz. 835
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXII/235/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009 r.

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

PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

Poz. 835, 836

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.
14.92, 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 gminy Czarnków na ob-
szarze wsi Brze�no w rejonie ulic Gêbickiej i Czarnkowskiej z
ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Czarnków (uchwa³a Nr XXIV/
235/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2001 r.)
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UCHWA£A Nr 249/XXXV/2009 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie okre�lenia zasad gospodarowania nieruchomo�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie 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. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220,
poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) uchwala siê, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Wójt Gminy Czerwonak podejmuje decyzje o nabyciu,
zbyciu, obci¹¿aniu nieruchomo�ci oraz ich wydzier¿awianiu i
najmie na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ trzy lata lub na czas
nieoznaczony, a tak¿e w przypadku, gdy po umowie dzier¿awy

lub najmu zawartej na okres do trzech lat strony zawieraj¹
kolejne umowy, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mo�æ.
2. Gospodarowanie nieruchomo�ciami odbywa siê na pod-
stawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w szczególno�ci
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.
1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz.
1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
59, poz. 369) oraz zasad okre�lonych niniejsz¹ uchwa³¹.
3. Decyzje w sprawach okre�lonych w pkt 1 Wójt Gminy
Czerwonak podejmuje w formie zarz¹dzenia.

ROZDZIA£ II

Nabywanie nieruchomo�ci

§2. 1. Przedmiotem nabycia mog¹ byæ nieruchomo�ci nie-
zbêdne na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych, zorga-
nizowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej, a w szczególno�ci na
tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
oraz zwi¹zanych z tym budownictwem urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, a tak¿e na realizacjê innych celów publicznych.


