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PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

NA OBSZARZE WSI SMIESZKOWO
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INTEGRALNA CZESC PLANU STANOWIA:

1. Uchwala Nr XXXI/227/09Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2009r.

2. Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaly.

Uchwala ogloszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego
Nr z dnia.....................

ZALACZNIKDO UCHWALY- Rozstrzygniecie Rady Gminy Czarnków:

. rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi
Smieszkowo w rejonie ulicy Lesnej z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace
zalacznik nr 2 do uchwaly;
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Rada Gminy Czamksw
ul. Rybaki3

64-700 Czarnków
tel. 067 "53 02 ~5 Uchwala Nr XXXI/227/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Lesnej.

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, zmiana: 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 zago-
spodarowaniu 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),

Rada Gminy Czarnków uchwala, co nastepuje:
J

§1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Lesnej, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objetego planem stanowia linie rozgraniczajace dzialek nr
ewid. 12/47, 12/35, 12/52 (pas drogowy ul. Lesnej).

3. Granice obszaru objetego planem oznaczono graficznie na rysunku planu,
zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czesci uchwaly obejmuja:
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaly;
2) rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie
ulicy Lesnej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2 do uchwaly.

§2.1. Na obszarze objetym planem nie wystepuja:
1) obszary objete ochrona na podstawie przepisów szczególnych, w tym tereny gór-

nicze oraz zagrozone powodzia i osuwaniem sie mas ziemnych;
2) zabytki oraz dobra kultury wspólczesnej;
3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym, okreslanej w studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Na obszarze objetym planem nie ustala sie:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowa-

nia terenów;
2) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzialu nieruchomosci.

3. Na obszarze objetym planem nie realizuje sie obiektów przekraczajacych wy-
sokosc 50,Omod poziomu terenu.



§3.1. Na obszarze objetym planem ustala sie przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy uslugowo - mieszkaniowej (U/MN), na czterech dzialkach budowlanych nr
ewid. 12/48+ 12/51,dla którychw rozumieniuprzepisówo srodowiskuustalonezo-
staly dopuszczalne poziomy halasu dla terenów mieszkaniowo-uslugowych.

2. Na kazdej dzialce budowlanej moga byc zrealizowane maksymalnie cztery bu-
dynki:
1) budynek mieszkalny lub mieszkalno - uslugowy, o wysokosci do II kondygnacji

nadziemnych z dachem stromym, zlokalizowany w pierzei ul. Lesnej;
2) budynek gospodarczy lub gospodarczo - uslugowy, o wysokosci I kondygnacji

nadziemnej, nieprzekraczajacej wysokosci budynku mieszkalnego, pomniejszonej
o 1,0 m i dachu stromym o nachyleniu zblizonym do formy dachu w budynku
mieszkalnym,

3) dwa budynki uslugowe, spelniajace ustalenia pkt 2, z zastosowaniem nachylenia
polaci dachowych nie mniejszego niz 20°.

3. Powierzchnia zabudowy, na kazdej dzialce, nie moze przekraczac 35% po-
wierzchni dzialki, z zachowaniem co najmniej 30% powierzchni dzialki jako biologicz-
nie czynnej.

4. Na wyznaczonym terenie zachowuje sie istniejacy system urzadzen meliora-
cyjnych, sluzacy odwodnieniu terenu oraz kanal scieków sanitarnych.

5. Na obszarze wyznaczonych dzialek nalezy przewidziec miejsca postojowe w
ilosci niezbednej - w zaleznosciod funkcji realizowanejzabudowy,o której mowaw
ust. 2.

6. Dla realizowanej zabudowy wyznacza sie, oznaczone graficznie na rysunku:
1) obowiazujace linie zabudowy, sluzace usytuowaniu glównej bryly budynków, o

których mowa w ust. 2 pkt 1; przed obowiazujaca linia moga znajdowac sie oka-
py, ryzality, wykusze, obudowane partie wejsciowe do budynku itp. elementy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycza wszystkich budynków na
dzialce nr ewid.12/51, a na dzialkach pozostalych - budynków, o których mowa w
ust. 2 pkt 2 i 3, i obejmujawszystkieelementyzaliczanedo kubaturybrutto bu- ~

dynku.

7. Ustala sie zakaz sytuowania budynków przy granicy dzialek sasiednich.

§4. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego ustala sie, na calym obszarze ob-
jetym planem, wymagane jest zglaszania prac ziemnych, zwiazanych z zagospoda-
rowaniem lub zabudowaniem terenu, do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, w celu ustalenia obowiazujacego inwestora zakresu prac
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§5.1. Na obszarze objetym planem ustala sie, sluzace ochronie srodowiska, na-
stepujace zasady infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode - z istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej;
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2) odprowadzenie scieków komunalnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dzialek budowlanych objetych planem;

3) odprowadzenie scieków opadowych i roztopowych, z wykorzystaniem retencji
powierzchniowej, z uwzglednieniem przepisów o srodowisku w zakresie ochrony
przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie z prze-
pisami odrebnymi;

4) zasilanie w energie elektryczna - z istniejacych sieci, zgodnie z warunkami do-
stawcy;

5) zaopatrzenie w cieplo - z lokalnych systemów grzewczych, z zastosowaniem pa-
liw charakteryzujacych sie niskim wskaznikiem emisji, niepowodujacych zanie-
czyszczenia powietrza i spelniajacych wymogi ochrony srodowiska.

2. O ile w wyniku prowadzonej dzialalnosci uslugowej moze nastapic zanieczysz-
czenie powierzchni utwardzonych, wymagane jest zastosowanie urzadzen oczysz-
czajacych scieki opadowe, przed ich wprowadzeniem do gruntu, zgodnie z przepi-
sami odrebnymi.

'---, 3. W zwiazku z tym, ze teren objety planem posiada uzbrojenie techniczne, nie
rozstrzyga sie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego - zadan z zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do
zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Zagospodarowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, nastapi zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§6. 1. Obsluge komunikacyjna obszaru zapewnia istniejaca droga dojazdowa (ul.
Lesna).

"--./

§7. Dla obszaru objetego planem nie zmienia sie przeznaczenia okreslonego w
obowiazujacym planie miejscowym i ustala sie stawke 0% sluzaca naliczeniu jedno-
razowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, o której mowa wart. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§8. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Czarnków.

§9. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, na obszarze objetym niniejsza uchwala traca moc
ustalenia uchwaly Nr XXVII/269/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia
2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 129 poz. 2502
z dnia 22.10.2001 r.)

§10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Wielkopolskiego.

:'izcW'odl1iczacy

'tady {''''.;t1y/~nków
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-- MIEJS'COWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
\ PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Lesnej
::::" Rysunek planu skala 1:1000
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PRZEZNACZENIE TERENU:

teren zabudowy uslugowo-mieszkaniowej

Tomira Leska - Oleszak
ARCHITEKT

Projektowanie UrbanistyCZne J Budowlane
64-920 Pila, ul. Male Blonia 6

mgr inz. arch. Tomira teska - Oleszak
czlonek Zachodniej Okregowej Izby Urbanistów nr rej. 2-112

mgr Wojciech Kramarz
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Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr XXXl/227/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 28.01.2009r.

Rozstrzygniecie
w sprawie stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Czarnków

Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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),'-../

Rada Gminy Czarnków

stwierdza zgodnosc miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ul. Lesnej z ustaleniami studium

uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków
(uchwala Nr 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 Lesnej obejmuje teren wyznaczony w stu-
dium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków
na cele zabudowy. Ola obszaru objetego projektem planu sporzadzony zostal miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespolu zabudowy uslugowo -
mieszkaniowej, a planowana zmiana dotyczy ustalen odnoszacych sie do warunków
zabudowy, na dzialkach 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.

przewo

~
.czacy

Rady Gmin Czarnków

Henryk le /icki



UZASADNIENIE
do uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Lesnej.

'-../

Rada Gminy Czarnków podjela uchwale Nr XV/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Le-
snej. Wójt Gminy Czarnków przeprowadzil tryb formalno-prawny sporzadzenia planu.
W projekcie planu uwzgledniono zgloszone wnioski wlascicieli oraz organów uzgad-
niajacych. W odniesieniu do opinii Wojewody Wielkopolskiego w sprawie negatywne-
go zaopiniowania projektu planu i prognozy oddzialywania ustalen na srodowisko -
nie uwzgledniono zastrzezen nieuzasadnionych stanem faktycznym i prawnym. Pro-
jekt planu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Czarnków i podjecie uchwaly jest uzasadnione.
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