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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

NA OBSZARZE WSI BRZEZNO W REJONIE
ULICY CZARNKOWSKIEJ
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INTEGRALNA CZESC PLANU STANOWIA:

1. Uchwala Nr XXXII/233/09 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 lutego 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:

. rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze Brzezno w
rejonie ulicy Czarnkowskiej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2
do uchwaly;'-../
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.{ada Gminy Czarnków
ul. Rybalci 3

64-700 Czamków
tel. O~7 ?~1 02 95

Uchwala Nr XXXII/233/09
Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Brzezno w rejonie ulicy Czarnkowskiej

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 Brzezno w rejonie ulicy Czarnkowskiej, zwany dalej pla-
nem.

2. Plan obejmuje obszar dzialki nr ewid. 193/1 przy ul. Czarnkowskiej w Brzeznie.

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 Brzezno w rejonie ulicy
Czarnkowskiej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2 do uchwaly.

' 'o §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) 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, stanowiacym jedna nieruchomosc (dzialka nr
ewid.193/1), ustala sie nastepujace przeznaczenie terenu:
1) teren istniejacej zabudowy mieszkaniowo - uslugowej, oznaczenie na rysunku -

MU;
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczenia na rysunku - MW;
3) teren drogi wewnetrznej, oznaczenie na rysunku - KDW;
4) teren zieleni naturalnej, oznaczenie na rysunku - Z.

2. Linie rozgraniczajace tereny, zgodnie z okreslonym w ust. 1 przeznaczeniem,
nie stanowia obowiazujacego podzialu na dzialki gruntu.

3. Tereny zabudowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stanowia tereny, dla któ-
rych w przepisach o srodowisku ustalone zostaly dopuszczalne poziomy halasu i
obejmuja:
1) teren zabudowy mieszkaniowo - uslugowej (MU);
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).
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§4.1. Dla terenu istniejacej zabudowy mieszkaniowo - uslugowej (MU), o której
mowa w §3 ust. 1 pkt 1, ustala sie nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:

1) zachowanie istniejacego budynku (d. obiekt szkoly), objetego ochrona konserwa-
torska na podstawie ustalen planu miejscowego oraz funkcji uslugowej budynku -
uslug socjalnych, kultury itp., z wylaczeniem uslug handlu oraz uslug wymagaja-
cych dostaw towarów i sytuowania miejsc postojowych;

2) podzial terenu na obszary funkcjonalne, obejmujace:
a) teren zwiazany z funkcja mieszkalna w istniejacym budynku, oznaczenie na

rysunku "mu1", na którym dopuszcza sie realizacje jednego budynku gospo-
darczego, w oznaczonych maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy, z zastosowaniem:
- formy dachu i nachylenia polaci dachowych jak w istniejacym budynku go-

spodarczym ksztaltujacym pierzeje ul. Lakowej,
- nieprzekraczania wysokosci budynku gospodarczego istniejacego,
- elewacji z okladzina ceramiczna, nawiazujaca do materialów zastosowa-

nych w istniejacych budynkach,
b) teren zwiazany z uslugowa funkcja obiektu, jako przestrzen rekreacyjna, ozna-

czenie na rysunku "mu2", z zastosowaniem:
- nakazuzachowaniaistniejacegodrzewostanu,
- zakazu zabudowy terenu budynkami.

2. Dla budynku, o którym mowa w ust. 1 pkf1, ustala sie:
1) zakaz zmiany formy budynku i geometrii dachu;
2) nakaz zachowania materialu elewacyjnego, pokrycia dachu oraz detalu architek-

tonicznego;
3) zakaz zmiany otworów okiennych oraz nakaz stosowania stolarki w formie orygi-

nalu.

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo - uslugowej (MU) ustala sie:
1) wskaznik zabudowy nieprzekraczajacy 20% powierzchni wyznaczonego terenu;
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2) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 40% wyznaczonego
terenu.

~

§5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), o której mowa w
§3 ust. 1 pkt 2, ustala sie mozliwosc przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku
gospodarczego na cele mieszkaniowe, z zastosowaniem:
1) zachowania formy istniejacego budynku, w tym wysokosci i geometrii dachu, ele-

wacji ksztaltujacej pierzeje ul. Lakowej oraz materialu elewacyjnego;
2) rozbudowe budynku w granicach maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudo-

wy, w formie nawiazujacej do budynku istniejacego, z dachem dwuspadowym o
nachyleniu polaci zblizonym do budynku istniejacego oraz spójnym wykonczeniu
elewacji;

3) partii wejsciowej do budynku od strony wnetrza (zakaz wejscia w pierzei ul. La-
kowej);

4) wskaznika zabudowy nieprzekraczajacego 50% powierzchni wyznaczonego tere-
nu i co najmniej 25% powierzchni jako biologicznie czynnej;

5) realizacji miejsc postojowych na terenie wyznaczonej drogi wewnetrznej - KDW.

§6.1. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala sie warunki zabu-
dowy, o których mowa w §4 i §5.

2. Dla budynku przy ul. Czarnkowskiej nr 17 (d. obiekt szkoly), objetego ochrona
konserwatorska, maja zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz Prawa budowlanego.

3. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na calym obszarze objetym pla-
nem, wymagane jest zglaszania 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.
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§7. Ochrone srodowiska oraz przyrody zapewnia sie poprzez:
1) zbiorowe odprowadzenie scieków komunalnych;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejacej sieci ze rzutem do

zbiornika wodnego - poza obszarem planu, spelniajace wymogi ochrony srodowi-
ska wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) zaopatrzenie w wode z sieci wiejskiej;
4) nakaz zachowania istniejacej zieleni naturalnej, w tym starodrzewu.

§8.1. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady infrastruktury
technicznej:
1) zaopatrzenie ,w wode - z wiejskiej sieci wodociagowej;
2) odprowadzenie scieków komunalnych do istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzenie scieków opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej;



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, w szcze-
gólnosci gazu.

2. Na obszarze objetym planem moga byc realizowane wszystkie urzadzenia i
budowle zwiazane z obsluga w zakresie infrastruktury technicznej, o której mowa w
ust. 1.

3. W zwiazku z tym, ze istniejace uzbrojenie techniczne zapewnia obsluge terenu
objetego planem, nie rozstrzyga sie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego - zadan z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Odbiór odpadów, nastapi zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami
oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie.
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§9. Obsluge komunikacyjna obszaru zapewniaja istniejace drogi, nastepujaco:
1) droga wojewódzka nr 182 (ul. Czarnkowska) - w zakresie powiazan zewnetrz-

nych, z zakazem zjazdc>wna teren objety planem;
2) droga wewnetrzna (ul. Lakowa) - zapewniajaca dostep do terenów wyznaczo-

nych w planie;
3) droga wewnetrzna KDW - wyznaczona w planie, sluzaca obsludze terenów prze-

znaczonych pod zabudowe, w tym realizacji miejsc postojowych.

§10. Dla obszaru objetego planem ustala sie stawke 30% sluzaca naliczeniu jed-
norazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, o której mowa wart. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

'-../
§11. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Czarnków.

§12. 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 VIII/58/95 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 28 grudnia 1995r
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarnków na obszarze wsi Brzezno (Dz. Urz. Woj. Pilskiego nr 2 z dnia 17.01.1996r.)

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

.'rzewo
RadyGa .



MIEJSCOWYPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY CZARNKÓW
na obszarze wsi Brzezno w rejonie ulicy Czarnkowskiej

Rysunekplanu skala1:1000
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ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY
NR XXXII/233/09 --
RADY GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 10 lutego 2009r.

Województwo wielkopolskie
Gmina Czarnków

Obreb Brzezno
Ark I dz.193/1
Dz. 152/2008
Czarnków 2008-01-29'---' Bn
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OZNACZENIA GRAFICZNE:
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granica obszaru objetego planem

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

linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu
lub róznych zasadach zagospodarowania, niewystepujace
w ewidencji gruntów

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy

obowiazujace linie zabudowy

wymagane usytuowanie kalenicy

zasady obslugi komunikacyjnej terenów

podzial na obszary funkcjonalne ("mul" :mu2")

budynek objety ochrona konserwatorska na podstawie
ustalen planu miejscowego

drzewostan do zachowania
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PRZEZNACZENIE TERENÓW:
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Tomira Leska -Oleszak
ARCHITEKT

Projektowanie Urbanistyczne i Budowlane
64-920 Pila, ul. Male Blonia 6

teren istniejacej zabudowy mieszkaniowo-uslugowej

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren drogi wewnetrznej

teren zieleni naturalnej Przewod



Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr XXXII/233/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009r.

Rozstrzyg n iecie
w sprawie stwierdzenia zgodnosci miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego GminyCzarnków

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.Uz 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 Brzezno w rejonie ul. Czarnkowskiej z ustaleniami stu-

dium 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 Brzezno w rejonie ulicy Czarnkowskiej obejmuje teren jednej dzialki
- na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Brzezno, a planowana zmiana dotyczy ustalen odnoszacych sie do warunków zabu-
dowy. Obszar objety projektem miejscowego planu przeznaczony zostal w studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na
cele zabudowy. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sa zgodne z polityka przestrzenna okreslona w studium uwarunkowan i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w zakresie ksztalto-
wania ladu przestrzennego, ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zasad rozwoju infrastruktury technicznej. --

.rzc wuctniczacy

{ady GmID~~nkÓW

Henryk rietliCki


