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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNKÓW

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

1. Uchwala Nr XXXII/234/09 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 Dzialkowej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2
do uchwaly;
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Rada Gminy Czarnków
ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków
tel. 0~7 253 02 95

Uchwala Nr XXXII/234/09
Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009r.

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

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 Brzezno w rejonie ulicy Dzialkowej, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar dzialki nr ewid. 250/3 przy ul. Dzialkowej 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
Dzialkowej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarnków, stanowiace zalacznik nr 2 do uchwaly.
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§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 modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej;
3) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzialu nieruchomosci.
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§3.1. Na obszarze objetym planem ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu,
stanowiacego jedna nieruchomosc, na cele zabudowy uslugowej, obiektów produk-
cyjnych, skladów i magazynów, oznaczenie na rysunku - U/P.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust.1, przeznaczeniem uzupelniajacym moze
byc zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynek mieszkalny wlasciciela).

3. Na obszarze nieruchomosci wyznacza sie:
1) istniejaca droge wewnetrzna, zapewniajaca obsluge terenu, w tym wymagana

sluzebnosc dostepu eksploatacyjnego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 6 - ozna-
czenie na rysunku - KDW;

2) przestrzen biologicznie czynna zieleni izolacyjnej - oznaczenie na rysunku - Z.

§4.1. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenów, sluzace ksztaltowaniu ladu przestrzennego:
1) zabudowe budynkami o wysokosci nieprzekraczajacej 12,Omod poziomu terenu,

zlokalizowanymi na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy; .

2) wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki nie wiekszy niz 50%;
3) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 15% powierzchni dzialki;
4) obowiazkowe nasadzenia zieleni szpalerowej, izolacyjnej wzdluz granic sasiadu-

jacych z ogrodami dzialkowymi;
5) zapewnienie niezbednej ilosci miejsc postojowych;
6) zachowanie dostepu eksploatacyjnego do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

0500 (sluzebnosc terenu).

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycza wszystkich elementów
zaliczanych do kubatury brutto budynków.

3. Wysokosc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy instalacji zwiazanych z
obiektami produkcyjno - skladowymi, których wysokosc nie moze przekraczac
50,Om.

§5. Ochrone srodowiska oraz przyrody zapewnia sie poprzez:
1) zbiorowe odprowadzenie scieków komunalnych;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejacej sieci, zgodnie z wy-

maganiami przepisów o srodowisku;
3) zaopatrzenie w wode z sieci wiejskiej;
4) zakaz stosowania instalacji niespelniajacych wymogów ochrony srodowiska oraz

przedsiewziec, dla których w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko wykazane
zostanie negatywne oddzialywanie na tereny sasiednie;

5) obowiazek nasadzen zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz
ustaleniem §4 ust. 1 pkt 4.

§6. 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.

§7.1. 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.

2. Na obszarze objetym planem moze byc wykorzystane istniejace uzbrojenie
techniczne, z dostosowaniem do planowanego zagospodarowania terenu.

'-../
3. O ile w wyniku prowadzonej dzialalnosci nastapi zanieczyszczenie powierzchni

utwardzonych, wymagane jest zastosowanie urzadzen oczyszczajacych scieki opa-
dowe, przed zrzutem ich do istniejacej kanalizacji deszczowej.

4. 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.

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

§8. 1. Obsluge komunikacyjna obszaru zapewnia istniejaca droga dojazdowa (ul.
Dzialkowa), z wykorzystaniem istniejacego zjazdu na droge wewnetrzna.

"-../
2. Ustala sie zakaz lokalizowania miejsc postojowych poza obszarem objetym

planem. Parkingi dla obslugi prowadzonej dzialalnosci lokalizuje sie na terenie U/P, o
którym mowa w §3 ust. 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 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.)

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

PrzewOdniczacy

Rady Gmitlzarnków

Henrykril(licki
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zielen izolacyjna

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY CZARNKÓW
na obszarze wsi Brzezno w rejonie ul. Dzialkowej

Rysunek planu
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Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr XXXI1/234/09

Rady Gminy Czarnków
z dnia 10 lutego 2009r.

Rozstrzyg niecie
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 (Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana Dz.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, Dz.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. Dzialkowej 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 Brzezno w rejonie ulicy Dzialkowej obejmuje teren wyznaczony w
studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarn-
ków na cele zabudowy (produkcyjnej, baz i skladów - oznaczenie graficzne) i obej-
muje dzialke uprzednio zabudowana obiektem energetyki cieplnej (kotlownia). Dla
obszaru objetego projektem planu sporzadzony zostal miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Brzezno. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania 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.

PrzewocJniczacy
Rady Gmi1il Czarnków
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