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.)0.~~amk6w Uchwala Nr XXXII 226 I 09
.' f},~' ~)1 t)2 95 Rady Gminy Czarnków

z dnia 28.01.2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czamków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Milej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym U.t. OZ.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 zmiany: OZ.U.z 2002r. Nr 23 poz.220,
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, OZ.U. z 2003r.
Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, OZ.U.z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,
OZ.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, OZ.U. z 2006r. Nr 17 poz.128,
Nr 181 poz.1337, OZ.U.'z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,
OZ.U. z 2008r. Nr 180 poz.1111), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( OZ.U. z 2003r. Nr 80 poz.717
zmiany: OZ.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, OZ.U. z 2005r. Nr 113
poz.954, Nr 130 poz.1087, OZ.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, OZ.U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 220 poz. 1413),

Rada Gminy Czarnków
uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1.Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ul.Milej, zwany
dalej planem.

2. Granice planu wyznaczaja rozgraniczenia dz. nr ewid.522 i 523 oraz
rozgraniczenia czesci dz. nr ewid.551, oznaczone graficznie na rysunku
planu w skali 1: 1 000, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi czesciami uchwaly sa:
1) rysunek, o którym mowa w ust.2 stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaly,
2) stwierdzenie zgodnosci miejscowegC) planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo
z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2 do uchwaly,
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2. Tereny o tym samym przeznaczeniu lecz róznych warunkach
zabudowy i zagospodarowania oznaczono dodatkowym symbolem
cyfrowym.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) sa terenami,
dla których w rozumieniu przepisów o ochronie srodowiska ustalony zostal
dopuszczalny poziom halasu.

§ 5. Dla wszystkich dzialek budowlanych wyznaczonych planem ustala
sie zakaz lokalizowania indywidualnych systemów odbioru scieków
bytowych.

§ 6. 1. W celu zachowania ladu przestrzennego ustala sie nastepujace
warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyznaczonych terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej (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 kazdej z wyznaczonych
dzialek,

b) budynek mieszkalny o wysokosci do II kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze uzytkowe, nachyleniu polaci dachu
symetrycznego nie mniejszym niz 34°, nie wiekszym niz 45°
i poziomie wejscia do budynku nie wyzszym niz 0.50m od
poziomu terenu,

c) budynek gospodarczy o wysokosci I kondygnacji nadziemnej,
poziomie posadowienia nie wyzszym niz 0.30m od poziomu
terenu; nachylenie polaci dachowych nie mniejsze niz 20°,

2) tereny MN2 :
a) prawo realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego oraz

jednego budynku gospodarczego na wyznaczonej dzialce,
b) budynek mieszkalny o wysokosci do II kondygnacji nadziemnych,

w tym poddasze uzytkowe, nachyleniu polaci dachu
symetrycznego nie mniejszym niz 34°, nie wiekszym niz 45°
i poziomie wejscia do budynku nie wyzszym niz 0.50m od
poziomu terenu drogi zapewniajacej obsluge komunikacyjna,

c) budynek gospodarczy o wysokosci I kondygnacji nadziemnej,
poziomie posadowienia nie wyzszym niz 0.30m od poziomu
terenu; nachylenie polaci dachowych nie mniejsze niz 20°.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, o których mowa w ust. 1,
obowiazuja:
1) 50% nieprzekraczalny

do powierzchni dzialki,
2) powierzchnia biologicznie czynna nie moze byc mniejsza niz 30%

powierzchni dzialki.

wskaznik powierzchni zabudowy
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§ 2. 1. W granicach planu nie ustala sie obszarów objetych scalaniem
gruntów i ich ponownym podzialem.

2. Na obszarze objetym planem nie wystepuja:
1) obszary przestrzeni publicz'lej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2) obiekty i tereny podlegajace ochronie wymagajace ustalenia granic

i sposobów zagospodarowania ustalanych na podstawie przepisów
odrebnych, w tym terenów górniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych,

3) obiekty i tereny chronione wymagajace ustalenia zasad ochrony,
dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury wspólczesnej oraz
krajobrazu kulturowego.

§ 3. 1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace
oznaczenia graficzne, okreslone na rysunku:
1) linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu lub róznych

zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencja gruntów,
2) linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu lub róznych

zasadach zagospodarowania niewystepujace w ewidencji gruntów,
3) zasady podzialu na dzialki budowlane,
4) obowiazujace linie zabudowy,
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) obowiazujacy kierunek przewazajacej kalenicy,
7) zasada obslugi komunikacyjnej dla dzialki budowlanej.

2. Na terenie polozonym pomiedzy obowiazujaca linia zabudowy a linia
rozgraniczajaca moga znajdowac sie tylko elementy niezaliczane do
kubatury budynku oraz ryzality, wykusze i zabudowane partie wejsciowe
o wysokosci zadaszenia nizszym od zadaszenia glównej bryly budynku.

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

4. Przez kierunek przewazajacy kalenicy nalezy rozumiec
ksztaltowanie kalenicy oraz przewazajacej powierzchni polaci dachowej
budynku w odniesieniu do linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej - KDW.

§ 4. 1. Na obszarze objetym planem okresla sie, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku, tereny o nastepujacych przeznaczeniach:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na

rysunku - MN,
2) teren drogi wewnetrznej - oznaczenie na rysunku - KDW.
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§ 7. 1. Dla obszaru objetego planem ustala sie nastepujace zasady
obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode - z istniejacej sieci wodociagowej,
2) odprowadzenie scieków komunalnych - do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie,
3) odprowadzenie scieków opadowych i roztopowych - lokalne poprzez

wprowadzenie do gruntu,
4) zasilanie w energie elektryczna - z istniejacego systemu

elektroenergetycznego,
5) zaopatrzenie w cieplo - ze zródel ciepla, z zastosowaniem paliw:

gazowych, plynnych lub stalych charakteryzujacych sie niskimi
wskaznikami emisji albo alternatywnych zródel energii,

6) obsluga telekomunikacyjna - z istniejacegosystemulacznosci,
7) zagospodarowanie odpadów w sposób selektywny w wyznaczonych

miejscach, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz
stosownie do przepisów odrebnych w tym zakresie.

2. Wobec ustalen ust.1 nie rozstrzyga sie o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do zadan
wlasnych gminy.

§ 8. Dla wszystkich terenów objetych planem ustala sie stawke - 30 %
stanowiaca podstawe do okreslenia oplaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci, o której mowa w art.36 ustA ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Czarnków.

~.

§ 10. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objetym
niniejsza uchwala, traca moc ustalenia uchwaly 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 pazdziernika 2001 r.).

§ 11. Uchwala obowiazuje po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia
w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego.

przeWOdn
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czacy
Rady Gminy nków

Henryk M etlI i
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Przewodniczacy

Rady Gmin~~nkÓw

Henryk Vieliicki



Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr XXX1l226/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 28.01.2009r.

Rozstrzygniecie
w sprawie stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Czarnków

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

\.-I

Rada Gminy Czarnków

stwierdza zgodnosc miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ul. Milej z ustaleniami studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarnków (uchwala Nr Rady XXIV/235/2001 Rady Gminy Czarnków

z dnia 28 lutego 2001r.)

Uzasadnienie

\ / .

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Milej obejmuje teren,
który zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków moze byc przeznaczony
na cele zabudowy. Dla obszaru objetego projektem planu sporzadzony zostal
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespolu zabudowy
mieszkaniowej, a planowana zmiana dotyczy ustalen odnoszacych sie do
zmiany warunków zabudowy, zasad podzialu na dzialki budowlane oraz
obslugi komunikacyjnej dzialek wyznaczonych zgodnie z obowiazujacym
planem. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sa zgodne z polityka przestrzenna okreslona w studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków w zakresie ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony srodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury technicznej.

Przewodniczacy

Rady Gminy ~~kÓW

Henryk M'tetllki
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UZASADNIENIE
do uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo

w rejonie ulicy Milej.

Rada Gminy Czarnków podjela uchwale Nr 1X/53/2007 z dnia 31 maja
2007r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi
Smieszkowo w rejonie ulicy Milej, na obszarze obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwala
Nr XXVII/269/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 129, poz. 2502 z dnia 22.10.2001r.).
Wójt Gminy Czarnków przeprowadzil tryb formalno - prawny sporzadzenia
planu. W projekcie planu uwzgledniono zgloszone wnioski wlascicieli,
opinie organów uzgadniajacych oraz wymagania wynikajace z opracowania
ekofizjograficznego, zgodnie z przepisami Prawa ochrony srodowiska.
Projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków i podjecie uchwaly
jest uzasadnione.


