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RADY MIASTA I GMI}IY CZERNIEJEWO

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprrwie uchw|lenis mieilcowego phDu zlgolpodsrowarir ptzerttzemego Mslki
o nuDerze ewidencyjryE 51 we wsi Zydowo - gEira Cz€rtrieiewo

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 2'1 muQa 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. '11'1,22004r 'Nt 6 poz.41, Nr 141, poz. 1492' 22005t'
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.3l9) po stwierdzeniu zgodnoSci
ponizszych ustalef z ustaleniarni Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gniny Czemiejewo, Rada Miasta i Gminy Czemiejewo uchwal4 co nastQpuje:

Rozdzial I
Przepily og6lne

g1.1. Zgodnie z uchwal4 Nr )O V/121/2004 Rady Miejskiej w Czemiejewie z dnia- 
28 gru<tnia 2004 r. w sprawie przyst4pieoia do sporz4dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzenn€go terc[6w zabudowy mieszkaniowej, teren6w
ustugowych i komunikacyjnych w Zydowie oraz uchwal4 Nr IV6l06 Rady Miasta i
Gminy Czemiejewo z dnia 5 grudnia 2006 r' w sprawie zmiany ww. uchwaly, uchwala sig

EicjEcowy phn zrgorpodrrowui. pneltrzcnnego dzidki o numerze ewidenc$nym
51 we wri Zydowo - gmim Czerni€iewo, zwany dalej planem

2. lntegralnymi czgsciami uchwaly s4:
l) rysunek planu zagtulowany ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego' 

d'zialki o numerze ewidencyjnym 51 we wsi Zydowo - gmina Czemie.jewo"
opracowany w skali l: 1000, stanowiQcy zal4cznik nr I do uchwaly;

2) rozstrzygniqcie o sposobie rczpalrzenta uwag wniesionych do projektu planu,

stanowi4ce zal4cznik I|r 2 do uchwaly;
3) rozstrzygniQcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu

inftastruktury technicznej, nalezqcych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich

finansowania, zgodnie z przepisani o finansach publicznych, staDowi4ce zal{cznik ff

3 do uchwalY.
3. Granice obszaru objEtego planem okeSlone zostaly na rysunku planu'

$2, Ilekoi w uchwale wystQpuje termin:
1) powieEchnia zabudowy - nalezy przez to rozumied sumq powielzchni wyznaczonych

;rzez rzuty pionowe zewnQtrznych kawpdzi budynk6w na dzialce na powierzchnig tej

dzialki;
2) nieprzekaczalna linia zabudowy - nal ezy przez to rozumie6 liniq, w kt6rej moze by6- 

orni"rr""onu Sciana ftontowa projektowanego budynkq nieprzekaczalna linia

zabudowy nie dotyczy takich element6w architektonicznych bud;T rku jak: balkon,



\aykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrolap oraz innych detali wyshoju
architektonicznego budynku wysuniQtych poza tQ liniQ nie wiQcej niz 2,0 m;

3) szerokosi fiontowa dzialki - nalezy przEz to rozumiee szerokoSi frontow4 dzialki
mierzon4 od strony drogi.

$3.Ustaleniami planu na rysunku planu s4
l) linie rozganiczaj4ce tereny o r6znym przeznaczeni't lub l6znych zasadach

zagospodalowania;
2) nieprzektaczalne linie zabudowy;
3) przeznaczeme terenu;
4) projektowany pas zieleni izolacyjnej:

04. OkreSla siQ nastepujqce przeznaczenie teren6w:- 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu

i w tekicie uchwaly sYmbolem MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslug' oznaczony na rysunku planu i w

tekScie uchwaly symbolem MWru;
3) tereny zabudowy uslugowej, gztraczone na rysunku planu i w tekScie uchwaly

symbolem U;
4) tereny zabudowy uslugowej omz obslugi technicznej gminy, oznaczole na rysunku

planu i w tekicie uchwaly symbolem U/TT;
5) iereny zabudowy uslugowej z dopuszczeniem obiekt6w obslugi komunikacji- 

samochodowej, oznaczone na rysunku planu i w tekicie uchwaly symbolem U/KS;

6) tereny sportu i rekeacji w zieleni urz4dzonej, oznaczone na rysunku planu i w tekscie
uchwaly symbolem US/ZP;

7) tereny zieieni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu i w tekScie uchwaly symbolem
n:'

8) tereny dr6g wewnQtrznych, oznaczone na rysunku planu i \t tek{cie uchwaly symbolem

KIlw;
9) teren ciqgu pieszego! oznaczony na rysunku planu i w tekScie uchwaly symbolem KDl

$5. Ustalenia dotyczqce zasad ochrony i ksztaltowania ladu pEestrzennego:
l) nowe zagospodarowanie terenu winno cechowai siQ wysokimi walorami

przestrzennymi i architektoniczn)'mi;
2) iopuszcza sig stosowanie wszelkich form rozwi4zan dach6w, o ile nie ustalono inaczej

w P.ozdziale 2;
3) nowe budynki lub ich rozbudowlvane czgSci nalezy lokalizowa6 zgodnie

z nieprzekaczalnymi liniami zabudo*1, oke3lonymi na rysunku planu;

4) zezwala siq na lokalizacjQ budynk6w gardzowych i gospodarczych przy granicy dzialek

budowlanychi
5) budynki garazowe i gospodarcze realizowane na r6znych dzialkach przy ich wspolnyah' 

granicach winny miei jednakowe parametry zabudowy (wysokodi g6mej kawqdzi

elewacji, ksztah i wysokoii dach6w, rozwi4zania materialowe);
61 z*azije siQ lokalizacji obiekt6w i budynk6w tymczasowych (z wyj4tkiem obiekt6w

zaplecza bud6w na czas ich realizacji) oraz garazy blaszanych.



$6, Ustalenia dotycz4ce ochrony 6rodowisk4 przltody i krajobrazu kulturowego:
l) zbqdne masy ziemne powstaj4ce w czasie realizacji inwestycji nalezy

przetansportowai zgodnie z gmirnym planem gospodarki odladami lub wykorzystad
io nowego uksaaltowania ter€nu w gmnicach dzialki wlasnej lub s4siednich;

2) energiq cieplnq nalezy pozyskiwaC z przyjaznych dla Srodowiska ir6del, z

zastrzezeniem $9 Pkt. I 1) a) i b).

$7. Ustalenia dotycz4ce ochrcny dziedzictwa kulturowego i zabytk6w: w razie natrafienia

w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy ptzorwae pracQ' Tabezpieazy'

teren i niezwlocznie powiadomid odpowiedni organ sluzby ochrony zabl'tk6w, a nastQpnie
przyst4piC do archeologicznych badall ratunkowych.

$E. Ustalenia dotycz4ce szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w

ich uzl'tkowaniu:
l) z*azttje siq lokalizowania utzqdzef\ i obiekt6w, jezeli uciqzli\toSci z nimi zwi4zane

przenikaj4 na telen nieruchomosci nale24cych do os6b trzecich;
2) przy projektowaniu obiekt6w budowlanych nalezy zapewniai ochronQ ludnosci zgodnie

i wymaganiami oblony cywilnej okre3lonymi przepisami szczeg6lnymt'

$9. Ustalenia dotyczece zasad modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji

i inft astruktury technicznej :
1) ustala siE podstawowe poleczenie obszaru planu z drog4 krajow4 nr 15 poprzez drogq

wewnQtxzna ozrraQzona na rysunku planu symbolem 3KDw, w uzgodnieniu z

wlaSciwym zarz4dc4 drogi ;
2) w ramach pot""""g6lny"h teren6w i dzialek, nale2y zapewni6 odpowiedni4 liczbg

miejsc postojowych lub garazowych, zaspokajaj4cych potrzeby w zakresie parkowania

I postojo iu-octrod6w z uwzglQdnieniem warunk6w technicznych okreilonych

w przepisach odrQbnych;
:) ust'ala ilE nastepuj4ci wska2niki wyposazenia w miejsca postojowe ustalonych dzialek

budowlanych, na kt6rych przewidziane s4 do realizacji nowe budynkr:

u) atu otl"[tO* usiugowych - min. I stanowisko na kazde rozpoczqte 40 m2

powierzchni uz)4kowej,
ila budynk6w'mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2 stanowiska dla ka2dego

budlmku, w tym maks. 2 stanowiska w garazu, . .
dla- budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych - min l,5 - stanowiska na

I mieszkanie, maks. 2 stanowiska na I mieszkanie z uwzglgdnieniem miejsc

postojowych w garazach;
dla nowych inwestycji nale2y zapewnii wykonanie pelnego uzbrojenia w podstawowq

siei infiastruktury technicznej powivan4 z istniej4cym systemem gminnym w zakresie:

a) wodoci4gu,
b) kanalizacji sanitamej,
c) sieci eneryetycznej - skablowanej, podziemnej;
w zakresie wJdoci4gu- ustala siQ adaptacjl, rozbudowq istniejqcej sieci gnirurej:

w zakresie kanalizacji sanitamej - ustala siq budowq i rozbudowq sieci kanalizacji

sanitamej;

b)

4)

6)



?) w zakresie odprowadzania w6d opadouych - ustala siQ odprowadzanie w6d opadowych
do gruntu bez naruszania interesu os6b trzecich, z mozliwo3ci4 odprowadzenia w6d od
planowanej sieci kanalizacji deszczowej;

8) w zakrcsie sieci energetycznej - ustala sig obslugq poprzez istniejqce i projektowane
linie kablowe podziemne n/n przyl4czone do sieci s/n poptzez istniej4ce i projektowane
elektroenergetyczne stacje transformatorowe;

9) w zakresie sieci telefonicznej - ustala si€ adaptacjQ i rozbudowQ istniej4cej sieci
telefonicznej podziemnej ;

l0) w zakresie sieci gazowej - ustala siQ adaptacj€, rozbudowQ istniej4cej sieci;
I 1) w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

a) zaleca siq stosowanie ogrzewania E%o\rego graz systemy wykorzystujqce irddla
czystej energii: pompy cieplne, kolektory sloneczne, energig elektrycznq

b) dopuszcza siQ stosowania paliw stalych i gazowych pod warunkiem nie
przekaczania dopuszczalnych emisj i,

c) jako ogrzewanie wspomagaj4ce w budynkach mieszkalnych morna uiryC komink6w
i piec6w kominkowych, zgodnie z wymogami przepis6w odrgbnych;

12) dopuszcza sic przebudowg sieci uzbrojenia technicznego, koliduj{cych
z proj ektowanym zainwestowaniem;

13) dopuszcza siq lokalizacjq infiastruktury technicznej, w szczeg6lnojci urz4dzei
elektroenergetycznych (trafostacji), na terenach o irmym ptzeznaczeniu, o ile warunki
techniczne nie pozwalaj4 na lokalizowanie jej w pasach drogowych;

14) odpady nale2y gromadziC w pojemnikach na terenie dzialki i wywozii je zgodnie
z gminnym planem gospodarki odpadami;

15)w zakresie urz4dzei melioracyjnych - w przypadku koniecznoSci naruszenia systemu
melioracyjnego nalezy zastosowai lozwi4zanie zastQpcze zgodnie z przepisami
o&Ebnymi.

$10, Ustalenia dotycz 1oe szczeg6lovtych zasad i warunk6w scalania i podziatu nieruchomoSci:
1) dla tercn6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), nale2y zachowai

nastQpuJ4ce paramery:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj4cej - 500,0 m'
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - 380'0 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 240,0 m,

b) minimalna szerokos6 llontu nowo wydzielonej dzialki od strony drogi:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzirurej wolnostoj4cej - 20,0 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blilniaczej - 15,0 m'
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 7,0 m.

2) dla pozostalych teren6w obowi4zuj4 ustalelia zawarte w Rozdziale 2;
3; dopuszcza siq wydzielenie dzialek pod lokalizacjq dr6g wev!'netrmych oraz urzqdzeh

infiastruktury technicznej stosownie do potrzeb,
4) nie zachodzi scalanie i podzial nieruchomo3ci w rozumieniu przepis6w odrQbnych'

Sl l. Ustalenia dotycz4ce sposob6w i termin6w qmczasowego zagospodarowania i u2l4kowania
teien6w - de ustala siQ.



Rozrlzial2
Ultdetrir szcz€6lowe

$12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lMN;
l) plzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj4cej;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:

a) na tercnie jednej dzialki budowlanej moze byi zlokalizowany tylko jeden budynek
mieszkalnY,

b) dopuszczalne obiekty towazysz4ce: budynki gospodarcze, budynki galazowe'
c) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzialki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dzialki budowlanej'
e) wysokodC zabudowY:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji w tym poddasze, jednak nie wyzej
niz 9.0 m.

- budynku gospodarczego, gaiazowego - I kondygnacja, nie wyzej niz 7,0 m,
f) geometria dach6w - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach

symetrycznie zbiegaj4cych siq w kalenicy,
g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20" - 45";
h) poziom posadowienia parteru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 rn r.ad

tercnemt
i) ogrodzenia od strony drogi nale2y realizowadjako azurowe w min. 60%; ustala siQ

zakaz lokalizacji o gt odzeri z prefabrykowanych element6w betonowych,
3) stawka procentowajednorazowej oplaty od w4ostu wartodci nieruchomosci - 1olo'

$13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symboleg-2ry' . .
l) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj4cej

lub bliZniaczej;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dzialki budowlanej mo2e byi zlokalizowany tylko jeden budynek
mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodarcze' budynki garazowe,

c) powierzchnia zabudowy - 30olo powierzchni dzialki budowlarej,
dj iowierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dzialki budowlanej,
e) wysokosd zabudowy:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji w tym poddasze,jednak nie wyzej
ni2 9.0 m.

- budynku gospodarczego, gartiLowego - | kondygnacja, nie wyzej 27'0m'

f) geometria dach6w - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach
symetryczni€ zbiegajlcych sig w kalenicy,

g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45';
h) poziom posadowienia parteru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad

tercnem;
i) ogodzenia od strony drogi nalezy realizowai jako azurowe w min' 600/0; ustala siQ

zakaz lokalizacji ogrodzei z prefabrykowanych element6w betonowych,
3) stawka procentowajednorazowej oplaty od waostu wartosci nieruchomosci - I 7o'



$14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U/IT:
l) przeznaczenie terenu - teren zabudowy uslugow€j onz obslugi technicznej gminy, w

szczeg6lnosci obiekty i urz4dzenia elekfoenetgetyczne otuzprzepompownia Sciek6w;
2) zasady podziatu nieruchomo3ci:

a) nalezy wy&ielii dzialkq geodezyjn4 zgodnie z liniami rozgraniczaj4cymi teren,
b) zakazuje siQ M6mego podzialu terenu, z wyj4tkiem wydzielenia dzialki geodezyjnej

pod lokalizacjg obiekt6w i urz4dzen infrastruktury technicznej - stosownie do
potrzeb;

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu,
b) powierzchnia biologicznie czyrun - min. 200% powiezchni terenu,
c) wysokoSi zabudowY - maks. 7,0 m,

4) nale4 zrealizowa( pas zieleni izolacyjnej o szerokoSci min. 5m, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu;

5) stawka procentowajednorazowej oplaty za waost wartosci nieruchomoici - l7o

$15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysuku planu symbolem 4U:
l) przezllaczerlie terenu - teren zabudowy uslugowej;
2) zasady podzialu nieruchomoSci: dopuszcza .siq podziat terenu przy zachowaniu

minimalnej powierzchni dzialek - 1000,0 m' z bezposrednim dostQpem do drogi
wewnQtrzneJ ;

3) waruki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) na terenie jednej dzialki budowlanej, w obrgbie budynku uslugowego dopuszcza siQ

wydzielenie I lokalu mieszkalnego - sluzbowego o powierzchni maks l50 m';
b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodarcze i garuze' lrTp.dzenia

sportowo - rekeacyjne, Parkingi,
c) wysoko5i zabudowy - do 3 kondygnacj i, jednak nie wyzej ni2 12,0m'
d) powiezcbnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni dzialki,
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dzialki;

4) stawka procentowa jednorazowej oplaty za wzrost waftosci nieruchomodci - 1 70.

516, Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZI:
1) przeznaczenie terenu - teren zieleni izolacyjnej;
2) zasady podzialu nieruchomoScl:

a) nale2ry wydzielii dzialkE geodezyjn4 zgodnie z liniami rozgraniczajqcymi,
b) zakazuje siq wdmego podzialu terenu;

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) ustala siQ zakaz zabudowy kubaturowej,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - ciqg pieszy, ci4g pieszo-rowerowy, ekany

akustyczne i inne obiekty sfu21ce ograniczeniu halasu komunikacyjnego.
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 80% powierzchni terenu,

4) stawka procentowajednorazowej oplaty od waostu wartosci nieruchomo6ci - lolo'

$17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U:
l) ptzeznaczenie tetellu - teren zabudowy uslugowej;



2) zasady podzialu ni€ruchomosci: dopuszcza -sil podzial terenu przy zachowadu' 
minimalnej powierzchni dzialek - 800,0 mz z bezpoSrednim dostQpem do drogi
wewnQtrznej;

3) warulki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) wysoko(i zabudowy - do 3 kondygnacji, jednak nie wyzej niz 12'0 m,
b) powierzchnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni dzialki,
c) powierzchnia biologicznie czyrna - min. 20% powierzchni dzialk;

4) stawka procentowajednorazowej oplaty za wzrost wartosci nieruchomofui - lyo'

$1E. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7UIKS:.
l) ptzrznacznnie terenu - tercn zabudowy uslugowej z dopuszczeniem obiekt6w obslugi

iomunikacji samochodowej, w tym stacja paliw, garcze, parkingi, myjnia

samochodowa:
2) zasady podzialu nieruchomoSci: dopuszcza siq podzial terenu przy zachowaniu' 

minimalnej powierzchni dzialek - 1500,0 m2 z bezpoSrednim dostQpem do drogi
wewnQtrznej ;

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenui
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej - maks. 50% powierzrhni.dzialki,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powienchni dzialki,
cj wysoko5i zabudowy kubaturowej - do 3 kondygnacji, jednak nie wyzej niz 12,0 m,

4) stawka procentowajednolazowej oplaty za wzrost wartosci nieruchomoSci - 1olo'

$19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EZI:
1) przeznaczenie tercnu - teren zieleni izolacyjnej;
2) zasady podzialu nieruchomoSci:' 

a) nilizy wydzielid dzialkq geodezyjn4 zgodnie z liniami rozgrwticzEqcymi,
b) zakazuje siq wt6mego podzialu terenu;

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) ustzla siQ zakaz zabudowy kubatuowej,
bj dopuszczalne obiekty towarzyszqce - ci4g pieszy, ci4g pieszo-rowerowy, ekrany

akustyczne i inne obiekty sluz4ce ograniczeniu halasu komunikacyjnego,
c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 8070 powierzchni tere[u;

4) siawka procentowajednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci - I o/o'

$20. Ustalenia dla tercnu oznaczonego na rysurku planu symbolem 9UIIT:
1) przezJlaczerlie terenu - terel zabudowy uslugowej oraz obslugi technicznej gminy, w

izczeg6lnoSci obiekty i urz{dzenia elektroenergetyczne or'\z przepompownia Sciek6w;

2) zasady podzialu nieruchomosci:' 
a) DalE ry \|ydzielii dzialkg geodezyjn4 zgodnie z liniami rozgraniczaj4cymi ter€n,

bj zakazuje sig wtOmego podzialu terenu, z wyjqtkiem wydzielenia dzialki geodezyjnej
' 

pod loLlizacjq otietiOw i urz4dzeri infrastruktury technicznej - stoso$nie do

DOIIZCD:

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania telenu:
a) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni terenu,
b) powierzchia biologicznie czynna - min. 200lo powierzchni terenu,
c) wysokosd zabudowy - maks. 7,0 m,



4) rreiLezy zre^izovtac pas zieleni izolacyjnej o szeroko3ci min 5m, zgodnie z oznaczeniem

na rysunku planu;
5) stawka proc;ntowajednorazowej oplaty za wzrost wartoici nieruchomosci -l 0/o'

$21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysul*u planu symbol€m- 10MN:

1) Drzeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojqcej;

2j warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania tercnu:
a) na tereniejednej dzialki budowlanej moze byd zlokalizowany tylko jeden budynek

mieszkalnY,
b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodarczc, bud)'r*i garazowe,

cj powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzialki budowlanej,

dj powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dzialki budowlanej,

e) wysokosi zabudowy:
- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak nie wyzej niz 9'0 m,
- budynku gospodarczego, garazowego - 1 kondygnacja, nie wyzej niz 7'0 m'

I geometria daih6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45';

ii pozio- posaao*ienia paneru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad

telenem;
i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nale2ry realizowai-jako azurowe w min 60yo;
' 

us-tata siE zakaz lokalizacji ogrodzei z Fefabrykowanych element6w betonowych'

3) stawka procintowajednorazowej oplaty od wzostu wartoSci nieruchomoSci - l9lo'

$22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu sYmbolem- llMN:

l) przezrnczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jedlorodzinnej wolno stoj4cej;

2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) na terenie jed;ej dzialki budowlanej moze by6 zlokalizowany tylko jeden budynek

mieszkalnY,
b) dopuszczilne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodar-czc, budynki garazowe'

cj powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzialli budowlanej,

i) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dzialki budowlanej '
e) wysokoSi zabudowy:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak ni€ wyzej niz 9'0 m,
- budynku gospodarczego, garazowego - I kondygnacja, nie wyzej ni2 7'0 m'

! geometria daih6w - dachy dwuspadowe, wie lospadowe-lub plaskie;

g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20" - 45';

ii porlo- posaao*ienia parteru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0'5 m nad

terenem;
i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalezy realizowad.jako azuowe w min 600/0:
' 

uitala sig zakaz lokalizacji ogrodzeri z prefabrykowanych element6w betonowych'

3) stawka procintowajednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci - 1olo'

S23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN:. .
l) pflezrracze e terenu - reren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojqcej

lub bliiniaczej;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania telenu:



a) na terenie jednej dzialki budowlanej moze byC zlokalizowany tylko jeden budynek
mieszkalnY,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodarcze, budynki garazowe,
c) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzialki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dzialki budowlanej,
e) wysokosd zabudowY:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak nie wy2ej niz 9,0 m,
- budynku gospodarc zego, gar,|zowego - | kondygnacja, nie wyzei niz 7,0 m,

0 geometda dach6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
g) nachylenie gldwnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45";
h) poziom posadowienia parteru budynk6w mieszkalnych nie wy2szy niz 0,5 m nad

tereneml
i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nale2y realizowaC jako azwowe w mir' 60oZ;

uttala siq zakaz lokalizacji ogodzei z prefabrykowanych element6w betonowych,
3) stawka procentowajednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci - l7o.

S24, Ustalenia dla tercnu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MN:
l) przeznaczerrie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojqcej,

bliiniaczej lub szeregowej ;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dzialki budowlanej mo 2e bya zlokalizowar'y tylkojeden budynek
mieszkalnY,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszqce - budynki gospodarcze, budynki gara2owe,

c) powierzchnia zabudowY:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj4cej i blizniaczej -

maks. 300/o powierzchni dzialki budowlanej,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - maks 45oZ

powierzchni dzialki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czyma:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojqcej i bli2niaczej - min'
50% powierzchni dzialki budowlanej,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - min- 3502
powierzchni dzialki budowlanej,

e) wysokosi zabudowY:
- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak nie wyzej niz 9,0 m'
- budynku gospodarczego, garazowego - I kondygnacja' nie wyzej d2 7,0 m'

f) geometda dach6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45";
h; poziom posadowienia parteru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad

tereneml
i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalezy realizowae jako azurowe w min 600%;

uitala sig zakaz lokalizacli ogrodzef zprefabrykowanych element6w betonowych,
3) stawka proaentowajednorazowej oplaty od wzrostu wartoSci nieruchomosci - 102'

S25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14US/2:
l) przezrlaczerlie tetenu - teren sportu i lekeacji w zieleni uz4dzonej;
2) zasady podziafu nieruchomosci:



a) nalezy wydzielii &ialkq geodezyjnq zgodnie z liniami rozgraniczajqcymi
b) zakazuje siE wtdmego podzialu terenu;
warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni dzialki,
b) powierzchria biologicznie czynna - min. 30%o powierzchri dzialki,
c) wysoko3i zabudo$T - maks. 10,0 m,
d) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - ciqg pieszy, ciqg pieszo-rowerowT, obieldy

i urz{dzenia infiastruktury technicznej, obiekty malej architektury, zbiomik wodny;
nale|y ztealizowa' ci4gpies4 zgodnie zkierunkiem wyznaczonym na rysunku planu,
stawka proceolowajednorazowej oplaty od w4ostu wartosci nieruchomoSci - I o/o.

$26. Ustalenia dla rerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MN:
l) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej wolno stojqcej,

bliiniaczej lub szeregowej ;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania tersnu:

a) na terenie jednej dzialki budowlanej mo2e byi zlokalizowany tylko jeden budynek
mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towatzysz4ce - budynki gospodarcze, budynki ga$zowe'

c) powienchniazabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzirurej wolno stoj4cej i bli2niaczej -

maks. 309/0 powierzchni dzialki budowlanei,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - maks 45olo

powierzchni dzialki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
50% powierzchni dzialki budowlanej,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinn€j szeregowej - min 35olo
powierzchni dzialki budowlanej,

e) wysokoSc zabudowy:
- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji' jednak nie wyzej niz 9,0 m'
- budynku gospodarczego, garazowego - I kondygnacja" nie wyzej niz 7 ,O m'

f) geometria dach6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45o;
h) poziom posadowienia parteru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0'5 m nad

lereneml
i) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalezy realizowai jako ?rzurowe w min 600/0;

ustala siq zakaz lokalizacji ogrodzef z prefabrykowanych elemelrt6w betonowych,

3) stawka procentowajednorazowej oplaty od wzrostu warto6ci nieruchomoici - l7o

$27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN: .
l\ przezraczetie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliZniaczej lub

szeregowej;
2) warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dzialki budowlanej mo2e by6 zlokalizowany tylko jeden budynek
mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospoddcze, budynki gara2owe,

c) powierzchnia zabudowy:

4)



- dla zabudouy mieszkaniowej jednorodzinnej bliZniaczej - maks. 30%
powierzchni dzialki budowlanej,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - maks. 45oZ
powierzchni dzialki budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudor.ry mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - min. 50%

powierzchni dzialki budowlanej,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzirnej szeregowej min 35oZ

powierzchni dzialki budowlanej,
e) uysoko3i zabudowy:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak nie wyzej ni2 9,0 m,
- budynku gospodarczego, garazowego - I kondygmcja, nie wyzej niz 7,0 m,

f) geometria dach6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45';
h) poziom posadowienia parteru budynkdw mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad

terenem;
i) ogrodzenia od stony drogi publicznej nalezy realizowaijako azurowe w min. 600%;

ustala sig zakaz lokalizacji ogodzeli z prefabrykowanych element6w betonowych,
3) stawka procentowa jednorazowej oplaty od wzrostu wadosci nieruchomoSci - I %.

$2E. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17US/2:
7) ptzeznaazenie tererru - teren sportu i rekeacji w zieleni urz{dzonej;
2) zasady podzialu nieruchomoJci:

a) ndezy wydzielie dzialkp geodezyjnq zgodnie z liniami rozgraniczajecymi
b) zakazuje siQ M6mego podzialu terenu;

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni dzialki,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzcbd dzialki,
c) r.rysokos6 zabudowy - maks. 10,0 m,
d) dopuszczalne obiekty towarysz4ce - ciqg pieszy, ci4g pieszo-rowerowy, obiekty

i urz4dzenia infrastruktury technicznej, obiekty matej architektury, zbiomik wodny;
4) nale2y ztealizowac ci4g pieszy zgodnie z kierunkiem wyznaczonym na rysunku planu,

5) stawka procentowajednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomo3ci - l7o'

$29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MWU:
l) przezrlaczenie tercnu - terel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us]ug;
2) zasady podzialu nieruchomosci: dopuszcza .siq podzial terenu pzy zachowaniu

minimalnej powierzchni dziatek - 1000,0 m' z bezpodrednim dostQpem do drogi
wewnQtrznej ;

3) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszAce - budynki gospodarcze i Ear&,e' urzqdzenia

sportowo - rekeacyjne, Parkingi,
b) wysokos6 zabudowy - do 3 kondygnacji, jednak nie wyzej ni2 12,0 m,
c) powierzchnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni dzialki'
d) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% powierzchni dzialki;

4) stawka procentowa jednorazowej oplaty za wzrost wartosci nieruchomoici - l0lo.



$30, Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19MN:
l) przeznaczetie ter€nu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej lub

szeregowej;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dzialki budowlanej mo2e byd zlokalizowany tylko jeden budynek
mieszkalnv.
dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodarcze, budynki garazowe,
powierzchnia zabudowy
powierzchnia zabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliZniaczej - maks. 30%

powierzchni dzialki budowlanej,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej maks. 45%

powierzchd dzialki budowlanej,
e) powierzchniabiologicznieczynna:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - min. 50%
powierzchni dzialki budowlanej,

- dla zabudo\ty mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - min. 3570
powierzchni dzialki budowlanej,

powierzcbnia biologicznie czynna - min. 507o powierzchni dzialki budowlanej,
wysoko66 zabudowy:
- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak nie wyzej niz 9,0 m,
- budynku gospodarcz€go, garazowego - I kondygnacja, nie wyzej d2 7,0 m,
geometria dach6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20" - 45';
poziom posadowienia pan€ru budynk6w mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad
terenem;

b)
c)
d)

fI

hJ

i )

k) ogrodzenia od strony drogi publicznej nalezy realizowa6 jako azurowe w min. 60010;
ustala siQ zak^z lokal izacli ogrodzefi z ptefabrykowanych elementdw betonowych,

3) stawka procentowajednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchoDosci - lolo.

$31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20MN:
l) przezrlaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojqcej

lub blizniaczej ;
2) warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:

a) na terenie jednej dzialki budowlanej moze byi zlokalizowany tylkojeden budynek
mieszkalny,

b) dopuszczalne obiekty towarzysz4ce - budynki gospodarcze, budynki garazowe,
c) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzialki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dzialki budowlanej,
e) wysokoSi zabudowy:

- budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji, jednak nie wy2ej ni2 9'0 m,
- budynku gospodarczego, gar4zowego - I kondygnacja, nie wyzeJ niz1 '0 m'

f) geometria dach6w - dachy dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;
g) nachylenie gl6wnych polaci dach6w pochylych: 20' - 45";
h) poziom posadowienia parteru budynkdw mieszkalnych nie wyzszy r.iz 0,5 m nad

terenem;



i) ogodzenia od strony drogi publicznej nal€zy realizowad jako azuowe w min 60oZ;
ustala siq zakaz lokalizacji ogrodzei z prefabrykowanych element6w betonowych,

3) stawka procentowa jednonzowej oplaty od waostu wartoici nieluchomo<ci - l9lo.

$32. Ustalerda dla teren6w komunikacji oznaczonych na rysunku planu syrnbolani lKllw'
2KIlw, 3KIrw, 4KIlw' 5KDw, 6KIlw, TKDw' SKDw' 9KDr:
l) przeznaczenie terenu:

I KDw - droga wewnQtrzna,
2KDw - droga wewnQtrzl4
3KDw - droga wewnQtlzn4
4KDw - droga wewnQtrzn4
5KDw - droga wewnQtrzn4
6KDw - droga wewn€trzna,
TKDW - dtoga wewnQtrana,
8KDw - &oga wewnqtrzn4
9KDx - ci4g pieszy,

2) warurki zabudowy i spos6b zagospodarowania tercnu:
a) szerokoSci dr6g w liniach rozganiczaj4cych zgodnie z rysunkiem planu;
b) Scigcia narczne &69 \alezy zlealizowat zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

odrqbnymi,
c) przestrzeli &6g moze sl.uzyC do prowa&enia sieci uzbrojenia technicanego oraz

lokalizacji obiekt6w i urz4dzef inlrastruktury technicznej;
3) stawka procentowajednorazowej oplaty od waostu wartosci nieruchomosci - I 0/o.

Rozdzid 3
Urtdcnir kofcowe

$33. Wykonanie uchwaly powierza sip Burmistrzowi Miasta i Gminy Czemiejewo.

g34. Uchwala wchodzi w 2rycie po upll'wie 30 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Wielkopolskiego

Przewo

t Tad.eusz Szymaneh



UZASADNIEI\TIE

do uchwrly Nr VIIU42|2007
Rrdy Mirlt8 i Gminy Czernicjewo

z duia 15 msja 2007 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzialki o numerze ewidenryjnSrm 51 we wsi Zydowo - gmina
Czerniejewo zostal sporz4dzony w ztriqzkw z uchwal4 Nr
XXIV / 121/2OO4 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 28 grudnia 2004
w sprawie przystapienia do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego teren6w zabudowy mieszkaniowej,
teren6w uslugowych i komunikaclinych w Zydowie oraz uchwal4
Nr II/6/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 grudnia
2006 r. w sprawie zmiany ww. uchwaly.
Procedura formalno - prawna zoltala przeprowadzona zgodl]re z
art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 /rrarca 2OO3 r. Uz,yskane zostaly
wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia. Projekt planu
zostal wylozony do publicznego wgl4du, w trakcie kt6rego
prnpro-^d^no publicznq debatg. Nie wniesiono uwag do
projektu planu.

Prolekt uchwaty uzyskal po4t1'rvne opinie, na wsp6lnSrm
posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 9 maja
2OO7 r.
w z'niqzlKo z powzsztr\\ projekt planu rno'r'a przekazai do
uchwalenia przez Radq Miasta i Gminy Czerniejewo.
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Talqczniknr 2
do Uchwrly Nr VIIV42007
Rrdy Mirlt! i Gminy CzernieJerwo
z dnir 16 mijr 2007 r.
w lprrwio uchwrlcnir miejlcowego Pbn[ zrgorpodarowenia przertrzennego dzialki
o numene cwidencyjnym 51 we wri Zydowo - gnina Czerniejewo

Rozstrzygriecie o rposobi€ rozpstrzeni! uweg do projektu phnu

Na podstawie art.20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarcwaniu
przestrzennym (Dz.rJ. z 2003 r. Nr 80, poz. 'll'1, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz.4l, Nr l4l, poz.
l4g2, Dz.U. z2OO5 r. Nr 113, poz.954, N! 130, poz l08'l,Dz.U.22006 r. Nr45, poz.319,Nr
225, poz. 1635) Rada Miasta i Gminy Czemiejewo rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzialki o numerze ewidencyjnym 5l we wsi Zydowo - gmina Czemiejewo. Rozsn-zygniqcie o
ich rozpafzeniu jest wiec bezprzedmiotowe.

Przewo
Rady Mia



Zalqcznik nr 3
do Uchwaly Nr WIIJ42a0O7
Rrdy Mirsts i Gmiry CzerDiejswo
z dnio 16 meja 2007 r.
w spr.rwie uchwaleui! niejscowego pluu zagospodarowrni& plz€ltzennego dzislki o
numerze ewidetrrTjuym 51 we wsi Zydowo - gnins Czeruiejewo

Rozstrzyglitci€ o sposobie realizacji, zrpisanych w plsnie' irwestycii z zakresu
infnrstruldury tecbricznej, ktdr€ nsl€rq do zadai whrnych gminy oraz zeiadrch ich
finmsowania, zgodnie z pzepilami o fin.rsach publicaych

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2'7 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (DZ.IJ. z 2OO3 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r' Nr 6 poz.4l, Nr l4l, poz.

1492,D".tJ. zzOOS t Nr I 13, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr
225, poz. 1635) Rada Miasta i Gmioy Czemiejewo rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastuktury technicznej, kt6re nalei4 do zadai wlasnych gnriny oraz zasadach ich

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Inwestycje z zakesu

infrastruktury technicznej \a obszatze objQtlm oFacowaliem miejscowego planu

zagospodarowania pzestzeirnego dzialki o numerze ewidencyjnyn 5l we wsi Zydowo -

gmina Czemiejewo nie zostaty zaliczone do zadan wlasnych gminy, aich realizacja nie

st€nowi obciq2enia dla bud2etu Miasta i Gminy Czemiejewo .

P r z e  w o  d n i
R a d y  M i a s t


