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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW
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INTEGRALNA CZESC PLANU STANOWIA:

1. Uchwala Nr XXXI/228/09Rady Gminy Czarnkówz 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.....................

ZALACZNIK DO UCHWALY - Rozstrzygniecie Rady Gminy Czarnków:

~
0

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

64-700 Czarnków
te'. Oó7 253 02 ~5

Uchwala Nr XXXI/228/09
Rady Gminy Czarnków

z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Wiejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.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:

' /

§1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Wiejskiej, zwany dalej pla-
nem.

2. Obszar planu obejmuje dzialki nr ewid. 49/2,62,63/1,64/1,65/1-2,66 i 264
oraz pas drogowy ul. Wiejskiej (droga powiatowa nr 1343P) i drogi wewnetrznej (dz.
nr ewid. 266) w Smieszkowie.

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 Wiejskiej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2 do uchwaly.

§2.1.Naobszarzeobjetymplanemniewystepuja: .

1) obszary objete ochrona na podstawie przepisów szczególnych, w tym tereny gór-
nicze oraz zagrozone powodzia i osuwaniem sie mas ziemnych;

2) zabytkiorazdobrakulturywspólczesnej; .

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 uzylkowa-

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 nastepujace przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku - MN;
2) teren publicznej drogi zbiorczej (droga powiatowa nr 1343P - ul. Wiejska), ozna-

czenie na rysunku - KD-Z; ~
3) tereny dróg wewnetrznych:

a) istniejacej (dz. nr ewid. 266), oznaczenie na rysunku - KDW,
b) projektowanej - oznaczenie na rysunku - KDW1;

4) teren istniejacych wód powierzchniowych, oznaczenie na rysunku - WS;
5) teren uzytków rolnych, wylaczony z zabudowy, oznaczenie na rysunku - R.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
stanowia tereny, dla których w przepisach o srodowisku ustalone zostaly dopusz-
czalne poziomy halasu.

'--./

3. Na kazdej dzialce budowlanej, z wylaczeniem dz. nr ewid. 64/1, moga byc zre-
alizowane dwa budynki:
1) budynek mieszkalny, o wysokosci do II kondygnacji nadziemnych z dachem stro-

mym;
2) budynek gospodarczy, o wysokosci I kondygnacji nadziemnej, nieprzekraczajacej

wysokosci budynku mieszkalnego, pomniejszonej o 1,0 m i dachu stromym o na-
chyleniu polaci dachowych nie mniejszym niz 20°.

4. Powierzchnia zabudowy, na kazdej dzialce nie moze przekraczac 15% po-
wierzchni dzialki, z zachowaniem, co najmniej 50% powierzchni dzialki jako biolo-
gicznie czynnej.

5. Na obszarze dzialek budowlanych, wyznaczonych do zabudowy, nalezy prze-
widziec miejsca postojowe w ilosci niezbednej, wynikajacej ze sposobu uzytkowania
terenu.

\...J

§4.1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace oznaczenia graficz-
ne:
1) obowiazujace linie zabudowy, sluzace usytuowaniu glównej bryly budynków, o

których mowa w §3 ust.3 pkt 1; przed obowiazujaca linia moga znajdowac sie
okapy, ryzality, wykusze, obudowane partie wejsciowe do budynku itp. elementy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy cfotyczacewszystkich budynków na
dzialce i obejmujace elementy zaliczane do kubatury brutto budynku;

3) wymagana linia grodzenia nieruchomosci;
4) zasada obslugi komunikacyjnej.

2. Wymagana linia grodzenia, o której mowa w ust.1 pkt 3, zapewnia dostep eks-
ploatacyjny do istniejacej infrastruktury technicznej.



§5. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na calym obszarze objetym pla-
nem wymagane jest zglaszanie prac ziemnych, zwiazanych z zagospodarowaniem
lub zabudowaniem terenu, do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, w celu ustalenia obowiazujacego inwestora zakresu prac archeologicznych,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

~

§6.1. Na obszarze objetym planem ustala sie, sluzace ochronie srodowiska, na-
stepujace zasady infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode - z istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej;
2) odprowadzenie scieków komunalnych do istniejacych 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;

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

5) zaopatrzenie w cieplo z lokalnych systemów grzewczych, z zastosowaniem paliw
i urzadzen do ich spalania spelniajacych wymogi ochrony srodowiska.

2. W zwiazku z tym, ze uzbrojenie techniczne zapewnia obsluge terenów prze-
znaczonych pod zabudowe w zakresie infrastruktury technicznej, nie rozstrzyga sie o
sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego - zadan z zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do zadan wlasnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Na calym obszarze objetym planem wymagana jest dostepnosc eksploatacyjna
do istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz terenu wód (WS), zgodnie z przepisami
odrebnymi.

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

' /

§7. Obsluge komunikacyjna zapewniaja istniejace drogi (KD-Z i KDW), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku, w tym jeden zjazd z ul. Wiejskiej dla dzialek nr ewid. 49/2 i
49/1 (dzialka poza planem) oraz wyznaczona droga wewnetrzna - KDW1 (dz. nr
ewid. 65/2 oraz czesc dzialek nr ewid. 65/1 i 64/1).

§8. Ustala sie nastepujace zasady, odnoszace sie do okreslonych na rysunku linii
rozgraniczajacych tereny o róznym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
terenu:
1) linie rozgraniczajace drogi wewnetrzne (KDW i KDW1), w tym wymagane grodze-

nie terenu, nie ustala obowiazkowych zmian wlasnosci terenów i sluzy zapewnie-
niu zjazdów do wyznaczonych nieruchomosci oraz wprowadzeniu ruchu dwukie-
runkowego dla zjazdu z drogi zbiorczej;

2) przeznaczenie dzialki nr ewid. 64/1 na cele zapudowy mieszkaniowej stanowi
mozliwosc wlaczenia dzialki do nieruchomosci sasiednich - dz. nr ewid. 63/1 lub
dz. nr ewid. 65/1.



§9. Dla obszaru objetego planem ustala sie stawke 30% 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.

§10. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Czarnków.

§11. 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 XXV1/254/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca
2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzezno, Smieszkowo i Walkowice
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 94 z dnia 08.08.2001r.), w zakresie dotyczacym wsi Smiesz-
kowo oraz zalacznik nr 3 do uchwaly, obejmujacy rysunek zmiany planu nr 3.

' /

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

Przewodniczacy
Rady Gmin

~
arnkÓW

Henryk i licki
~

\J
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MIEJSCOWY PLAN Z"AGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW
na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Wiejskiej

skala 1:1000Rysunek planu

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY
NR XXXI/228/09
RADYGMINY CZARNKÓW
Z DNIA 28 stycznia 2009r.
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Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr XXXI/228/09

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 Czamków

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, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.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 na ob-
szarze wsi Smieszkowo w rejonie ul. Wiejskiej z ustaleniami studium uwarunkowan

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków
(uchwala Nr XXIV/235/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 lutego 2001 r.)

Uzasadnienie

" '

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na
obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Wiejskiej obejmuje, który zgodnie z ustale-
niami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarnków moze byc przeznaczony na cele zabudowy. Dla obszaru objetego projek-
tem planu sporzadzony zostal miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
zespolu zabudowy mieszkaniowej, a planowana zmiana dotyczy ustalen odnosza-
cych sie do zmiany warunków zabudowy oraz obslugi komunikacyjnej dzialek wyzna-
czonych 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 przy-
rodniczego i kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury technicznej.

Przewodniczacy

Rady Gmin:~ar~ów

Henryk 1ietliCki

L. - - ---



UZASADNIENIE
do uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicy Wiejskiej.

' t

Rada Gminy Czarnków podjela uchwale Nr XVI/111/2008 z dnia 5 lutego 2008r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Smieszkowo w rejonie ulicyWiej-
skiej, na obszarze obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego - uchwala Nr XXVl/254/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca
2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzezno, Smieszkowo i Walkowice
(Dz. Urz.Woj. Wlkp. Nr 94 z dnia 08.08.2001 r.).
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 ustale-
niami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czarnków i podjecie uchwaly jest uzasadnione.
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