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3127
UCHWA£A Nr IX/71/2007 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwa³y nr 230/XXVII/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku dotycz¹cej ustalenia wysokoci stawki
procentowej op³aty adiacenckiej, dotycz¹cej budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz podzia³u nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 ze zm., art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomociami (t. j. Dz.U. Nr 261 poz. 2603
z 2004 roku ze zm.), uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Zmienia siê treæ §2 tekstu jednolitego uchwa³y nr
230/XXVII/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku, ustanowionego
uchwa³¹ nr 411/XLIII/2002 z dnia 16 wrzenia 2002 roku,
stanowi¹c nowe jego brzmienie:

wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego jej podzia³em po wejciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§2. Pozosta³a treæ tekstu jednolitego uchwa³y nr 230/
XXVII/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku, ustanowionego
uchwa³¹ nr 411/XLIII/2002 z dnia 16 wrzenia 2002 roku nie
ulega zmianie.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Ustala siê na terenie miasta i gminy Murowana Golina,
stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej w wysokoci 50 %
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka

3128
UCHWA£A Nr IX/48/07 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 27 czerwca 2007 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w RAKOWIE
gm. Czerniejewo obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 144 i 22/3.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami)
Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala co nastêpuje.
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rakowie obejmuj¹cy dzia³ki numer ewidencyjny 144 i 22/3 - ZA£¥CZNIK Nr 1 do uchwa³y - dz. nr ewid. 144,
oraz ZA£¥CZNIK Nr 2 do uchwa³y - dz. nr ewid. 22/3.
2. Na rysunkach planu przedstawionych w ZA£¥CZNIKU
Nr 1 i ZA£¥CZNIKU Nr 2 naniesiono granice obszaru objêtego
niniejsz¹ uchwa³¹. Rysunki planu stanowi¹ integraln¹ czêæ

uchwa³y. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne
z uchwa³ami Rady Miasta Czerniejewo w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr XXXI/194/05 z dnia 21.01.2005 r. oraz
z uchwal¹ Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XL/264/06
z dnia 27.06.2006 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo.
3. Plan miejscowy sk³ada siê z treci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czêci:
1) rysunku planu w skali 1:1000 - ZA£¥CZNIK Nr 1;
2) rysunku planu w skali 1:1000 - ZA£¥CZNIK Nr 2;
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3) rozstrzygniêcia Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
w czasie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du - za³¹cznik
nr 3;
4) rozstrzygniêcia Rady Miasta i Gminy Czerniejewo o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych
gminy - za³¹cznik nr 4.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y;
3) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo,
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj ¹ lub wzbogacaj ¹ przeznaczenie podstawowe;
6) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r.;
7) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê;
8) ma³ej gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ lokal gastronomiczny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadaj¹cym najwy¿ej jeden lokal mieszkalny;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wartoæ okrelaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ podan¹
w mb, w jakiej mog¹ siê znajdowaæ lica cian lub naro¿ników budynków. Okrelenie nieprzekraczalnej linii zabudowy oznacza, ¿e istnieje mo¿liwoæ równoleg³ego
w stosunku do usytuowania na rysunku planu cofniêcia
budynku w g³¹b dzia³ki;
10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic, placów, tras dojazdowych w kszta³cie wydzielonym
liniami rozgraniczaj¹cymi a stanowi¹ce spójn¹ funkcjonalnie i dostêpna publicznie przestrzenn¹ ca³oæ;
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11) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
l¹dowy lub wodny, naturalny lub pó³naturalny wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, okrelony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).
Dostosowanie roliny do siedliska przyrodniczego oznacza zgodnoæ z w³aciwymi dla niej wymaganiami
w miejscu planowanego nasadzenia - pod³o¿e gruntowe,
stosunki wodne, nas³onecznienie, pochylenie terenu;
12) reklamie - nale¿y przez to wszelkie noniki informacji
wizualnej (noniki nacienne, wolnostoj¹ce, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, nie bêd¹ce szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;
13) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 12 m2;
14) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablice informuj¹ce o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informuj¹ce turystów, oraz tablice z og³oszeniami;
15) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania dzia³alnoci, nie bêd¹ce
reklam¹;
16) dachu dwuspadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy dwie podstawowe po³acie dachowe o przeciwleg³ych spadkach ³¹cz¹ce siê wzd³u¿ kalenicy, z dopuszczeniem uzupe³nienia mniejszymi po³aciami wynikaj¹cymi z kszta³tu rzutu budynku lub wynikaj¹cymi z zastosowania takich elementów jak ³ukarny, ganki, ryzality,
werandy, naczó³ki itp. W przypadku zastosowania dachu
dwuspadowego w bryle budynku pojawiaj¹ siê trójk¹tne
zamkniêcia elewacji szczytowych;
17) dachu wielospadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy co najmniej cztery podstawowe po³acie dachowe o podobnych spadkach, ³¹cz¹ce siê w jednym
punkcie lub wzd³u¿ kalenic. W przypadku rozcz³onkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów jak
lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe po³acie
mog¹ byæ uzupe³niane mniejszymi po³aciami o podobnych spadkach;
18) us³ugach turystycznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
przewodnickie, us³ugi hotelarskie oraz wszystkie inne us³ugi
wiadczone turystom lub odwiedzaj¹cym.
§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje nastêpuj¹c¹
problematykê okrelon¹ w art. 15 ust. 2 ustawy:
1) okrelenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
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6) parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty
obiektów, maksymalny procent zabudowanej powierzchni
dzia³ki a tak¿e minimalny procent biologicznie czynnej
powierzchni dzia³ki;
7) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomoci objêtych planem;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenów;
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Zakres opracowania nie obejmuje sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie
ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów i nie obejmuje
szczególnych warunków zagospodarowania terenu i ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu z uwagi na nie wystêpowanie wymienionych zagadnieñ w obszarze opracowania.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia terenu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) sposób ustawienia kalenic dachowych budynków
mieszkalnych.
1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - ZA£¥CZNIK Nr
2:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia terenu;
3) przekraczalna linia zabudowy;
4) tereny wzd³u¿ elementów sieci infrastruktury technicznej, na których obowi¹zuj¹ ograniczenia w u¿ytkowaniu.
5) znak geodezyjny prawnie chroniony;
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:
1. a terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1
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1) ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
na których przeznaczeniem podstawowym s¹ budynki
mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi lub gara¿owymi. Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi
bytowe: handel, ma³a gastronomia, drobne rzemios³o,
us³ugi zwi¹zane z wykonywaniem wolnego zawodu, us³ugi turystyczne. Dopuszcza siê równie¿ urz¹dzenia o niewielkich gabarytach zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielkoci¹ i wysokoci¹
z obiektami przeznaczenia podstawowego. Us³ugi stanowi¹ce przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ zajmowaæ
wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego;
2) ustala siê teren poszerzenia istniej¹cej drogi gminnej KD,
oznaczony na rysunku planu symbolem kd;
3) ustala siê tereny dróg dojazdowych wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-3 KDW;
4) ustala siê teren drogi pieszej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KX.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - ZA£¥CZNIK
Nr 2:
1) ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o charakterze rezydencjalnym, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, na którym przeznaczeniem podstawowym jest budynek lub maksymalnie dwa budynki mieszkalne wraz z budynkiem lub maksymalnie dwoma budynkami gospodarczymi lub gara¿owymi. Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a
gastronomia, us³ugi zwi¹zane z wykonywaniem wolnego
zawodu, us³ugi turystyczne, urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej, przy czym us³ugi stanowi¹ce
przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ zajmowaæ wiêcej
ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego.
§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1 i na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MN ZA£¥CZNIK Nr 2:
1) projektowana zabudowa winna powinna posiadaæ strome
dachy, byæ harmonijnie wpisana w krajobraz i nawi¹zywaæ
do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenach wiejskich;
2) w obrêbie ka¿dej dzia³ki nale¿y wprowadziæ zieleñ przydomow¹ w czêci frontowej oraz domowa w postaci zielonych balkonów, werand, tarasów. Szczególnej dba³oci
wymaga zagospodarowanie obrze¿y terenu - pomiêdzy
drogami publicznymi a zabudow¹ mieszkaniow¹. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki rolin,
charakterystyczne dla danego siedliska przyrodniczego.
Nale¿y zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norodnoæ gatunków
i w³aciw¹ kompozycjê zieleni;
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3) elementy ma³ej architektury i nawierzchnie realizowaæ
przy zastosowaniu tradycyjnych materia³ów.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1 oraz na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MN
- ZA£¥CZNIK Nr 2:
1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko ani do
przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany. Wymóg ten nie dotyczy terenów
dróg;
2) na ka¿dej dzia³ce wprowadziæ zieleñ zgodnie z zapisem §6
ust. 1, pkt 2. Na terenie 2MN - ZA£¥CZNIK Nr 1 wprowadziæ dodatkowo zadrzewienia i zakrzewienia w przestrzeni
pomiêdzy tyln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a drog¹
piesz¹ wzd³u¿ rowu i ciany lasu;
3) zakazuje siê przekszta³ceñ powierzchni ziemi, zak³ócaj¹cych naturalny uk³ad cieków wodnych;
4) sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzglêdniaæ utrudnione warunki gruntowowodne, wystêpuj¹ce miejscowo w najni¿ej po³o¿onych
czêciach terenu;
5) zakazuje siê odprowadzaæ nieczystoci p³ynne do gruntu
lub do istniej¹cego cieku;
6) wody opadowe odprowadzane do wód powierzchniowych
winny spe³niaæ warunki obowi¹zuj¹cych przepisów
w zakresie ochrony rodowiska;
7) cieki bytowe powinny byæ odprowadzone przez system
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni cieków. Do czasu
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie
cieków w szczelnych, atestowanych zbiornikach;
8) odpady komunalne i komunalno-podobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów;
9) ochronê powietrza zapewniæ zgodnie z przepisami odrêbnymi;

jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN - ZA£¥CZNIK Nr 2 z uwagi na po³o¿enie obszarów
opracowania w strefie wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestorzy s¹ zobowi¹zani do zlecenia sta³ego
nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad pracami
ziemnymi. Sposób realizacji wy¿ej wymienionego warunku ustaliæ z Wydzia³em Archeologicznym Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrzeby
kszta³towania przestrzeni publicznych:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1 oraz na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MN
- ZA£¥CZNIK Nr 2:
1) zakazuje siê stosowania reklam wielkoformatowych;
2) reklamy zwi¹zane z przeznaczeniem dopuszczalnym realizowaæ na ogrodzeniach lub wzd³u¿ nieprzekraczalnej linii
zabudowy. Reklamy nale¿y obj¹æ ujednoliconymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki;
3) elementy zagospodarowania dzia³ek typu: bramy, tablice
informacyjne, szyldy, forma grafiki numeracji domów,
miejsca na odpady powinny byæ zbli¿one materia³em i
kolorystyk¹;
4) dla utrzymania ³adu przestrzeni publicznej nale¿y egzekwowaæ od w³acicieli wymogu porz¹dku na terenie przyleg³ym do nieruchomoci oraz estetycznego wygl¹du cian
i pokryæ dachowych.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki dotycz¹ce zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni dzia³ki;
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosiæ co
najmniej 40% powierzchni dzia³ki;
3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy od frontowych
granic dzia³ek w odleg³ociach:
-

10,0 m od frontowych granic dzia³ek wzd³u¿ drogi
gminnej KD (poza obszarem objêtym planem), po
uwzglêdnieniu poszerzenia tej drogi o pas terenu
o szerokoci 2m, oznaczony na rysunku planu symbolem kd,

-

6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych
wewnêtrznych 1-3KD,

-

na terenie 2MN ustala siê tyln¹ nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy w odleg³oci 15,0 m od istniej¹cego rowu,
po³o¿onego poza obszarem objêtym planem

10) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie paliw
lub noników nie powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm emisji;
11) na wszystkich terenach objêtych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nale¿y przy
pracach ziemnych uwzglêdniæ przebudowê urz¹dzeñ melioracyjnych.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN - ZA£¥CZNIK Nr 1 oraz na terenie zabudowy mieszkaniowej
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4) parametry budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze o ³¹cznej wysokoci nie przekraczaj¹cej od poziomu terenu do
kalenicy dachu 10 m. Dopuszcza siê wy¿sze elementy
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techniczne, np. kominy, wie¿yczki nie przekraczaj¹ce
wysokoci 12 m;
b) dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°
- 45°. Dla dachów dwuspadowych obowi¹zuje wymóg
ustawienia kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Wymóg
ten dotyczy dachów wielospadowych tylko w przypadku, kiedy kalenice posiadaj ¹ d³ugoæ powy¿ej 5 m;
c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce
dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe
w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego.
5) parametry i zasady lokalizowania budynków gospodarczych lub gara¿owych:
a) nale¿y sytuowaæ jako zespolone przy granicy dzia³ki
albo jako wolnostoj¹ce;
b) zrealizowanie usytuowania przy granicy dzia³ki przez
pierwszego z dwóch inwestorów, których budynki
gospodarcze lub gara¿e zosta³y zaznaczone na rysunku
planu jako zespolone narzuca analogiczne rozwi¹zanie
na dzia³ce s¹siedniej;
c) dopuszcza siê równoleg³e przesuniêcia budynków gospodarczych zespolonych przy granicy dzia³ki przy
zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy i przepisów szczególnych;
d) w przypadku zastosowania budynku gospodarczego
lub gara¿owego wolnostoj¹cego dopuszcza siê usytuowanie go w odleg³oci 1,5 m od granicy;
e) wysokoæ od poziomu terenu do okapu dachu maksymalnie 3,5 m;
f) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 m2;
g) dachy stronie, nawi¹zuj¹ce do dachów budynków
mieszkalnych jednorodzinnych przynajmniej kolorem
pokrycia dachowego;
h) dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego gara¿u
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej na rysunku planu symbolem MN - ZA£¥CZNIK
Nr 2 ustala siê:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 15% powierzchni dzia³ki;
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosiæ co
najmniej 55% powierzchni dzia³ki;
3) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 20
m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej KD 2483P;
4) parametry budynku lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) gabaryt pionowy: maksymalnie dwie kondygnacje plus
poddasze o ³¹cznej wysokoci nie przekraczaj¹cej od
poziomu terenu do kalenicy dachu 12 m. Dopuszcza siê
wy¿sze elementy techniczne, np kominy, wie¿yczki nie
przekraczaj¹ce wysokoci 15 m;
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b) jak w ust. 1 pkt 4, lit. b;
c) jak w ust. 1 pkt 4, lit. c.
5) parametry i zasady lokalizowania budynków gospodarczych lub gara¿owych:
a) usytuowanie - jako wolnostoj¹ce;
b) wysokoæ - 1 kondygnacja przy czym wysokoæ od
poziomu terenu do kalenicy dachu nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 3,5 m;
c) dachy stronie, nawi¹zuj¹ce do dachów budynków
mieszkalnych;
d) dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego gara¿u
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego.
§11. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieruchomoci:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1 dopuszcza siê korektê zaznaczonych na
rysunku planu podzia³ów na dzia³ki budowlane pod warunkiem, ¿e nie spowoduje ona zmniejszenia wielkoci
projektowanych dzia³ek o wiêcej ni¿ 10%;
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - ZA£¥CZNIK Nr
2 dopuszcza siê podzia³ terenu maksymalnie na dwie
dzia³ki przy czym minimalna szerokoæ frontu dzia³ki powinna wynosiæ przynajmniej 30 m;
3) ochronie podlega znak geodezyjny prawnie chroniony
zgodnie z przepisami szczególnymi na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - ZA£¥CZNIK Nr 2;
4) dopuszcza siê ³¹czenie projektowanych dzia³ek na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN - ZA£¥CZNIK Nr 1.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN ZA£¥CZNIK Nr 1:
1) komunikacja - dla obs³ugi komunikacyjnej terenu ustala
siê:
a) w zwi¹zku z koniecznoci¹ poszerzenia drogi gminnej
KD - poza obszarem opracowania, ustala siê teren,
oznaczony na rysunku planu symbolem kd o szerokoci 2 m kosztem dzia³ki nr ewid. 144;
b) drogi dojazdowe wewnêtrzne oznaczone na rysunku
planu symbolami 1KDW, 2KDW i 3KDW o szerokoci
10 m w liniach rozgraniczaj¹cych wraz z placami
nawrotu;
c) teren drogi pieszej oznaczony na rysunku planu symbolem Kx o szerokoci 3 m w liniach rozgraniczaj¹cych, z poszerzeniem na styku z drog¹ 1KDW

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 140

Poz. 3128

— 15275 —

2) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci poprzez rozbudowê
magistrali w ci¹gu drogi KD oraz budowê sieci rozdzielczej;
3) odprowadzenie cieków - do czasu budowy kolektora
sanitarnego odprowadzaj¹cego cieki do oczyszczalni komunalnej, dopuszcza siê budowê szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych atestowanych i okresowo opró¿nianych;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci.
Mo¿liwoæ zlokalizowania stacji transformatorowej zosta³a zabezpieczona na s¹siednim terenie, objêtym wczeniej
opracowanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: (Rakowo, dzia³ka nr ewid. 143). Dodatkowo zabezpiecza siê mo¿liwoæ zlokalizowania projektowanej stacji transformatorowej w obrêbie pasów drogowych, po uzgodnieniu z zak³adem energetycznym
i uzyskaniem warunków technicznych;
5) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie paliw
lub noników nie powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm emisji;
6) odpady komunalne i komunalnopodobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów;
7) dopuszcza siê lokalizowanie na terenach budownictwa
jednorodzinnego urz¹dzeñ technicznych obs³ugi obiektów
budowlanych i obiektów pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê, energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane
z odprowadzeniem cieków lub innymi elementami uzbrojenia. Warunkiem jest uzyskanie uzgodnienia od gestora
sieci oraz uzyskanie odpowiedniej s³u¿ebnoci gruntowej
od w³aciciela terenu;
8) inne elementy uzbrojenia - na warunkach okrelonych
w przepisach szczególnych.
2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - ZA£¥CZNIK
Nr 2:
1) komunikacja - obs³ugê terenu ustala siê z drogi powiatowej KD 2483P;
2) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;
3) odprowadzenie cieków socjalno-bytowych docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kolektora sanitar-

nego dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe zlokalizowane na dzia³ce, atestowane, okresowo opró¿niane;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci;
5) energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie paliw
lub noników nie powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm emisji;
6) odpady komunalne i komunalnopodobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów;
7) dopuszcza siê lokalizowania terenach budownictwa jednorodzinnego urz¹dzeñ technicznych obs³ugi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê, energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane z odprowadzeniem cieków lub innymi elementami uzbrojenia.
Warunkiem jest uzyskanie uzgodnienia od gestora sieci
oraz uzyskanie odpowiedniej s³u¿ebnoci gruntowej od
w³aciciela terenu;
8) inne elementy uzbrojenia - na warunkach okrelonych
w przepisach szczególnych.
§13. Do czasu zrealizowania okrelonego w planie zagospodarowania terenu dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokoci:
1. Dla dzia³ki nr 144 - 7,5%
2. Dla dzia³ki nr 22/3 - 15%
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§16. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz
z za³¹cznikami graficznymi Nr 1 i Nr 2 - rysunki planu
stanowi¹cymi integraln¹ czêæ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§17. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
() mgr Tadeusz Szymanek
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr IX/48/07
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia m.p.z.p. w ¯ydowie obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 115/3 i 409

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU M.P.Z.P.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo
rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie owiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy
Czerniejewo z dnia 3.04.2007 r. w sprawie braku uwag do
zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ na rodowisko w dniach od
2.02.2007 r. do 16.03.2007 r., nie rozstrzyga siê o sposobie ich
rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr IX/48/07
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia m.p.z.p. w RAKOWIE obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 144 i 22/3

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.
717) i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada Miasta i Gminy
Czerniejewo rozstrzyga co nastêpuje:
I.

Sposób realizacji

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej dotycz¹:
- sieci wodoci¹gowej rozdzielczej realizowanej na koszt
w³aciciela
- budowy kolektora sanitarnego wzd³u¿ drogi gminnej nr
ewid. 127 oraz wzd³u¿ drogi powiatowej KD 2483P. Przedsiêwziêcie bêdzie roz³o¿one na wszystkich w³acicieli dzia³ek w obrêbie wsi Rakowo

- poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 127 na odcinku o
d³ugoci ok. 80 mb o pas szerokoci 2,0 m. drogi dojazdowe wewnêtrzne w obrêbie dzia³ki nr ewid. 144 s¹
w³asnoci¹ prywatn¹.
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
ród³a finansowania - inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie I, objêta
realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bêdzie finansowana z bud¿etu
gminy, kredytów, funduszy unijnych w oparciu o ustawê z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy
uwzglêdnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ i sposobu ich realizacji.
Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego planu
inwestycyjnego gminy.

