
ucEwALA I\R tOV113/08

RADY MIASTA i GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 09 kwietuis 2008 r.

w sprrwic Eiejscowego phnu zrgospodrrowrnin pz€stlzennego terendw zlbudowy

mieszkrniowej jednorortzinaej i zabudowy mierzkrniowei iednorodzirnej

z urlugami w Zydowiq dzislkr nr cwid. 48:l

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz.U. Z2OOI !. Nr 142 poz. l59l ze zmianami: Dz.U.22002 r.Nt 23, poz220'Nr 62, poz' 558,

Nr113,poz .984,Nr214,poz . l806,Dz. rJ .z2003r .Nr80,poz .717,Nr162,poz  l568 'DzU z

2004r .Nr  153,poz .  1271,Nr102,poz .  1055,Nr116,poz1203,Nr214,poz .  1806,DzU z2005

r.Nr l72,poz. l44l, Dz.lJ. z 2006 r. Nr l '1, poz. l75, poz. 1457, Nrl81,poz 133'1, Dz'U' z

2007 r. Nr 48, poz. 3 27 ,Nr l38, poz.974, Nr l73, poz. 1218) oraz art. 20 ust l ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz 7l7

zr zmiatuni Dz.rJ. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr l4l, poz. 1492,D?,.U.22005 r' Nr 113' poz 954'

Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz.U. z 2007 r. Nr225,poz' 1635, Nr 127,

poz. 880) Rada Miasta i Gminy Czemiejewo uchwala co nastQpuj€

l .

s 1

Po stwierdzeniu zgodnosci ze Zmian4 studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego gminy Czemiejewo - uchwala Rady Miasta i Gminy

Czemiejewo Nr XLVI/264/2006 z dna 2'7.06.2006 r. uchwala sig miejscovvy plan

zagospodarowania pEestrzennego teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i zabudowy mieszkaniowej jednorodzirnej z ustugami w Zydowie, dzialka ff ewid 483'

Granice obszaru objQtego planem zostaly naniesione na rysunku planu.

Plan miejscowy sklada si€ z tresai niniejszej uchwaly oraz integralnych czg5ci:

1) rysunkuplanu-wskali l:1000 - zal4czrik nr l;

2.

3 .



rozstrzygniQcia w sprawie rozpatrzania uwag wniesionych do projektu miejscowego

planu zagospodarcwania przestrzennego wylozonego do publicznego wgl4du -

zal4cznik ru 2l

rozstrzygniQcia o sposobie realizacji zapisanych w planie zadan z zakesu infrastruktury

technicznej oraz zasad ich finansowania nale24cych do zadari wlasnych gminy -

zalqczrikrl-r 3.

ROiT.DZIAL I

Przepisy og6lne

$ 2

l. Ilekoe w dalszych prz€pisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

l) ustawie - \alezy przez to rozumied ustawQ z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ;

2) planie - Ilaleity przez to rozumiei ustalenia planu o ktdrym mowa w $ 1 niniejszej

uchwaty;

3) uchwale - nalezy przez to rozumiei niniejszq uchwalg Rady Miasta i Gminy

Czemiejewo,

4) prcezilrlaczeni]u podstawowym - na]'ezy ptzez to rozumie6 takie przeznaczenie, kt6re

powinno przewa2ai na obszarze w obrgbie linii rozgraniczajqcych, oke3lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - rlaleiry przez to rozumied rodzaje przeznaczenia inne

niz podstawowe, kt6re wupelniaj4 lub wzb ogacajqpruezJ,aczenie podstawowe;

6) przedsigwzigciach, dla kt6rych obowiqzek sporz4dzenia rapodu o oddzialywaniu

przedsiEwzigcia na Srodowisko moze byi wymagany lub o przedsigwziqciach mog4cych

znaaz4tco oddzialywai na srodowisko, wymagaj4cych sporzqdzenia rapoltu

o oddzial]'waniu przedsigwziqcia na Srodowisko - nalozy pvez to rozumie6

przedsigwziQcia wymienione w rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004

r., w sprawie okeslenia rodzaj6w przedsigwzigi mog4cych znaczeco oddzial,'wai na

Srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwi4zanych zkwalifikowaniem

przedsigwzigcia do sporzqdzenia raportu o oddzial)'\l,aniu na Slodowisko - Dz.U. Nr 257

z dnia 3 grudnia 2004 r, ze zmianami;

2)



7) dopuszczalnych poziomach halasu - nalezy pzez to rozumiei dopuszczalne poziomy

halasu okeilone w Rozporz4dzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007r, w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku (DzU nrl20'

poz.826) dla okedlonych rodzaj6w teren6w;

8) froncie dzialki - nalezy ptzBz to rozumiei czlsi dzialki budowlanej' kt6ra przylega do

drogi, z kt6rej odbywa sig gl6wny wjazd lub wejicie na dzialkq;

9) malej gastronomii - nale2y pEez to rozumiee lokal gastronomiczny w budynku

mieszkalnym jednorodzinnym, posiadajqcym najwyzej jeden lokal mieszkalny;

l0) nieprzekaczalnej linii zabudowy - nalezy ptzez to rozumie6 warto36 okeslaj4cq

minimaln4 odleglosd podanq w mb, w jakiej mog4 siq znajdowae lica scian lub

naroznikow budynk6w. Okeslenie nieprzekaczalnej linii zabudowy oznacza' ze istni€je

mozliwosd r6wnoleglego w stosunku do us,'tuowaria na rysunku planu cofniqcia

budynku w gl4b dzialki;

11) Fzestrz€ni publicznej - nalety pvez to rozumiei wnQtrza ulic' plac6w' tras

dojazdowych w ksztalcie wydzielonym liniami rozgraniczajqcymi a stanowiace sp6jna

funkcjonalnie i dostqpna publiczrie przestrzennq calodi;

12) siedlisku przyrodniczym - nalezy ptzez to rozumiei obszar lqdovvry lub wodny'

naturalny lub p6lnatualny wyodrqbniony w oparciu o cechy geograficzne' abiotyczne

i biotyczne, okeslony w ustawie z dnia 16 kwi€tnia 2004 r' o ochronie przyrody (Dz U'

Nr 92, poz. 880 z 2004 r.). Dostosowanie rosliny do siedliska przyrodniczego oznacza

zgodnose z wlaftiwymi dla niej wymaganiami w miejscu planowanego nasadzenia -

podloze gruntowe, stosunki wodne, naslonecznienie, pochylenie terenu;

13) zieleni izolacyjnej - talezy przez to rozumiei drzewa i krzewy li5ciaste i iglaste

posadzone w zwartym szpaletze o szerokoSci co najmniej 2 - 5 m'

14) leklarnie - nalezy przez to wszelkie nosniki informacji wizualnej (noSniki Da'{cienne' wolnostojqle'

tablice rcklamowe, pylony ltp) wraz z elementami konsmrkcyjnymi i zamocowaniami' nie

b$qg€ szyldami, tablicarni informacyjnymi c4 Ttraka:rrr w rozurnieniu przepisow o aakach

i sygndach drogowyctL

15) reklamie wielkoformatowej - nale2y pflez to rozumied reklamQ o powierzchni powyzej

12 m2;,

16) tablicach informacyjnych - nalezy ptzBz to rozumied elementy systemu infomacji

miejskiej, w tym: tablice informujqp€ o nazwie ulicy, numerze domr! ablice informujqce

hnysto\t, oraz tablic€ z ogloszeniami;



171 szyldach - raleiry przrz to rozumied oznaczeria jednostek organizacyjnych oraz

podmiot6w gospodarczych, ich siedzib lub miejsc rykorywania dzialalnoici, nie bdepe

teklam4

l8) dachu dwu+adowym - nalezy przez to rozumiei dach posiadaj{cy dwie podstawo\te

polacie dachowe o przeciwleglych spadkach l4cz4ce sig wzdfuZ kalenicy,

z dopuszczeniem uzupelnienia mniejszymi polaciami wynikaj4c)'ni z ksztaltu rzutu

budynku lub wynikaj4cymi z zastosowania takich element6w jak lukamy, ganki,

ryzality, werandy, nacz6lki itp. W przlpadku zastosowania dachu dwuspadowego

wbryle budynku pojawiaj4 siq tr6jk4tne lub trapezowe w przypadku zastosowania

nacz6lkow zamknigcia elewacji szczltowych;

19) dachu wielo+adowym - nalezy wez to rczumie6 dach posiadaj4cy co najmniej trzy

podstawowe polacie dachowe o podobnych spadkach, l4czqce siq w jednym punkcie lub

wzdluz kalenic. W przypadku rozczlonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich

element6w jak lukamy, ganki, ryzality, weraldy, itp. podstawowe polacie mog4 byi

uzupelniane mniejszymi polaciami o podobnych spadkach;

20) dachu stromym - \aleLy przez to rozumied dach o nachyleniu 12" lub wigkszym albo

o nachyleniu w ici3le oke6lonym przedziale - powy2ej 12";

21) dachu plaskim - n alezy przez to rozvniei dach o nachyleniu mniejszym ni2l2";

s 3

Zakles opracowania planu obejmuje problematykq okeslon4 w art' 15 ust 2 ustawy

z wyl4czeniem sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie

ustalonych na podstawie odrQbnych przepisdw, w tym teren6w g6miczych' a takze narazonych

na niebezpieczelistwo powodzi oraz zego2atych osuwaniem siq mas ziemnych' Nie obejmuje

r6wniez szczegolnych zasad zagospodarowania teren6w oraz ograticzei w ich u4'tkowaniu'

wtym zakazu zabtdowy z uwagi na nie wyst€powanie wymienionych zagadnieli w obszaEe

objetym planem.

s 4

Nast€puj4ce oznaczenia graficzne s4obowi4zuj4cymi ustaleniami planu:

l) granica obszaru objqtego planem;



2) linie roz$aniczaj4ce tereny o r6znym przemaczeni't oraz ozfa€;czer'ia glalrczne

i literowe dotycz{ce przeznaczenia terenu;

3) nieprzekaczalneliniezabudowy;

4) spos6b ustawienia kalenic dachowych budynk6w mieszkalnych;

5) pas zieleni izolacyjnej.

R.OZDz,ItrL 2

Puepiry lzczeg6low€

$ s

Ustala siQ nastQpuj{ce pzeznaczenie t€renu:

l) ustala siQ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu

symbolem MN, na k16rym przeznaczeniem podstawowym sq budlaki mieszkalne wmz

z budynkami gospodarczymi lub galazami. Przeznaczenie dopuszczalne mog4 stanowic

ustugi: handel detaliczny, mala gastronomia, drobne uslugi rozrywki i kultury np'

kawiamie intemetowe, pracownie artystyczne, biura, uslugi zwi4zane z wykonywaniem

wolnego zawodu, pomieszczenia zakwaterowania turystycznego, drcbne uslugi typu:

szewc, kawiec, fotograf, fiyzjer, gabinet masazu, wypozyczalnia drcblego sprzQtu,

punkty napraw artykuldw uzytku domowego itp, przy czlm uslugi stanowi4ae

prze a.zerrie dopuszczalne nie mogq zajmowai wiQcej niz 30 % powierzchni

calkowitej budynku mieszkalnego. Dopuszcza siQ r6wniez ttu.4Jzenia o niewielkich

gabar,4ach zwi4zane z funkcjonowaniem lokalnych system6w infrasmrktury technicznej

lub telekomunikacyjnej - nie konkuruj4ce wielko3ci4 i wysoko5ci4 z obiektami

przeznaczenia podstawowego;

2) ustala siQ teren zabudowy mieszkaniowej z uslugami, orraczorry na rysunku planu

symbolem MNAJ. Ptzeznaczenie podstawowe obejmuje budynki mieszkalne i budynki

zwiqSane z uslugami, w tym pomieszczenia gospodarcze i gara2owe Rodzaj uslug moze

obejmowaC uslugi wydenione jako przeznaczenie dopuszczalne dla zabudowy

mieszkaniowej jednoro&innej MN oraz: pensjonaty, obiekty zwiqzane z prowadzeniem

dzialalnosci wltw6rczej takie jak: piekamie, lodziamie, cukiemie' wltwomie wyrob6w

wqdliniarskich, stacj€ obslugi i warsztaty naprawcze pojazdow itp. Dopuszcza si€



urz4dzenia o niewielkich gabaryach zwiq.zane z funkcjonowaniem lokal[ych system6w

infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej, nie konkuruj4ce wielkodciq

i wysokoSciq z obiektami przeznaczania podstawowego Dopuszcza siq zrezygnowanie z

funkcji usiugowej na dzialce i przeznaczerie calej dzialki wylqcznie na cele

mieszkaniowe. W pr4padku ptzaznaczenie calej dzialki wyl4cznie na cele

mieszkaniowe dopuszcza siq realizacjq budynk6w gospodarczych lub gararzy;

3) ustala si€ teren stacji tansformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

4) ustala sii terel drogi dojazdowej wewnQtrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem

KDWi

5) ustala siQ tereny poszerzen istniejqcych, poza obszarem objtqm planem &69,

oznaczone na rysunku planu symbolami lkd, 2kd.

$ 6

Wprowadza siq nastgpuj4ce zasady ochrony i ksaahowania ladu przestrzennego:

l) projektowana zabudowa mieszkaniowa winna nawiqz)'\tai do chamkteru budynk6w

mieszkalnych istniej4cych w rejonie pofudniowej czgSci miejscowo6ci Zydowo poprzez

zastosowanie palterowych budynk6w ze stromymi dachami;

2) budynki zwiqzane z uslugami powinny spelniaC wysokie wymogi estetyczne a w ich

kolorystyce nalezy unikai jaskawych odcieni barw;

3) szczeg6lnej dbalosci w)'rnaga zagospodarowanie zieleni4 obrze2y dzialek - pomigdzy

drcgami a zabudow4

$ 7

Ustala siQ nastQpuj{ce zasady ochrony Srodowiska, przlrody i kajobrazu kulturowego:

l) przezraczenie podstawowe otaz przeznaczenie dopuszczalne nie mog4 nalezed do

przedsigwziqd, dla kt6rych obowi4zek sporz4dzenia raportu o oddziall'waniu

przedsiQwziQcia na (rodowisko moze byi wymagany ani do przedsiQwziQi mogacych

znacz4co oddziatlvad na irodowisko, wymagaj4cych sporz4dzenia raportu

o oddzialywaniu przedsiqwziEcia na drodowisko. Wym6g ten nie dotyczy terendw dr6g;

2) zakazuje siE przekaczania dopuszczalnych poziom6w halasu na terenie MN jak dla

teren6w zabudowy mieszkaniowej a na terenie MNru jak dla teren6w na cele



4)

mieszkaniowo-uslugowe zgodnie z Rozporz4dzeniu Ministra Ochony Srodowiska

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku

(Dz.V. tr 120, poz.826) ;

wzdtuz istniej4cego cieku nalezy zrealizowad pasy zieleni izolacyjnej;

ogrodzenia wzdfu2 istniej4cego cieku zrealizo*aL zgodnie z zapisem S 9 pktl ;

na dzialkach wprowadzii zieleli ozdobnq ogrod6w oraz zadrzewienia i zakrzewienia'

Stosowad rc3liny z pEewag4 gatunk6w rodzimych, dostosowane do danego siedliska

przyrodniczego;

6) zakazuje siQ przeksztalceli powierzchni ziemi, zakl6cajqcych naturalny uklad ciek6w

wodnych;

7) spos6b posadowienia i podpiwniczenia obiekt6w budowlanych musi uwzglSdnia6

utudnione warunki gruntowo-wodne, mog4ce $lstqpowad miejscowo w rejonie

istniejqcego cieku;

8) zakazuje siq odprowa&aC nieczystosci pt1'rme do gruntu lub do cieku istniej4cego poza

obszarem objQtym planem;

9) Scieki opadowe na terenach MN i MNfu nale2ry docelowo odprowadzii do kanalizacji

deszczowej zgodnie z zapisem zawartym w $ 12 ust.4 Scieki opadowe z polaci

dachowych odprowadzane do w6d powierzchniowych winny spelniai warunki

obowi4zuj4cych przepis6w w zakesie ochony Srodowiska PrzyjQte rozwi4zanla musz4

gwarantowai ochronQ grunt6w i w6d podziemnych zgodnie z okeslonymi w przepisach

szczeg6lnych wymogami dla obszaru o znacmych zasobach w6d podziemnych

w obrgbie pigtra czwartorzqdowego - wysokiej ochrony OWO;

l0) Scieki bytowe komunalne oraz Scieki zvti4zane z uslugarni nalezy docelowo

odprowadzi6 do oczyszczahi komunalnej. Scieki zwi4Tane uslugami mog4 wymagai

oczyszczenia do parametr6w okreSlonych przez wlaSciciela kanalizacji sanitarnej omz

uzyskuria przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustaw4 - Prawo

wodne. Do czasu budowy kolektora sanitamego dopuszcza siq szczelne atestowane

zbiomiki na dzialce, opr6zniane przez koncesjonowanego przewoir'ika i wywozone do

oc4szcza\ni.

ll) odpady komunalne i komunalno-podobne nalezy gromadzil w gnnicach posesji,

w sposdb umo2liwiaj4cy zorganizowany w)^t6z na skladowisko odpad6w;

l2) ochronq powietrza zapewnii zgodnie z przepisami odrqbnymi;



13) enelgiQ dla potrzeb technologicznych oraz dla cel6w grzewczych wytwazai na bazie

paliw nie powoduj4cych przekroczenia dopuszczalnych norm emisji, takich jak energia

elektryczna, gaz, olej opalowy itp. Dopuszcza siQ stosowanie paliw stalych pod

warunkiem, 2e urz{dz€nia do ich spalania spelniajq standardy energetyczno-ekologiczne

oraz posiadaj4 znak bezpieczeiistwa ekologicalego;

14) na wszystkich terenach objQtych planem nalezy przy pracach ziemnych uwzglqdnii

przebudowg urzqdzeri melioracyjnych. Przebudowa urz4&eri melioracyjnych wymaga

szczeg6lowego uzgodnienia - oraz pozwolenia wodno-prawnego.

$ E

Ustala si€ nast9puj{ce zasady ochrony dziedzictwa kultuowego i zabytk6w:

Na terenie obiQt)T n planem, z uwagi na polozenie w sbefie wystQpowania stanowisk

archeologiaznych, inwestorzy sq zobowiq.zani do zlecenia stalego nadzoru archeologiczno-

konserwatorskiego nad pracami ziemnymi. Spos6b realizacji wyzej wymienionego warunku

nalezy ustalid z lVydzialem Archeologicznym Wojew6dzkiego UrzEdu Ochrony Zab$k6w

w Poznaniu.

s e

Ustala siQ nastQpuj4ce wymogi wynikaj{ce z potrzeby ksztahowania przestrzeni publicznych:

1) ogodzenia ftontowe realizowai jako aiurowe z dopuszczeniem odcink6w pelnych

w miejscach wymagaj{cych przysloniQcia z uwagi na prowadzon4 dzialalnodi uslugow4.

Dopuszcza sie z]woploty. Ogodzenia od strony istniejqpego cieku powinny byi

cofiriqte od linii cieku o 5m w celu zapewnienia dostQpu do cieku;

2) stosowanie reklam dopuszcza sig rT zdluz nieprzekaczalnych linii zabudowy. Reklamy

wolnostojece o ujednoliconych standardach grafiki, litemictw4 kolorystyki nalezy

umieszczaC na standardollych stelazach przy zachowaniu wysokosci, nie zagrai:aj4cej

bezpieczeistwu na drogach;

3) zakazuje sie lokalizowania reklam wielkoformatowych;



4) szyldy i tablice informacyjne nalezy objqi jednolitymi standardami grafiki, litemictwa,

kolorystyki;

oiwietlenie terenu, dr6g dojazdowych i Sciezek pieszych, rozmieszczenie r6znego typu

przegr6d porz4dkuj4cych ruch kolowy, pieszy' rowerowy, rodzaj obiekt6w malej

architektury w przestrzeni ulic nalezy obj46 kompleksowym rozwi4zaniem dla calego

obszaru oDracowanla.

$ r 0

Ustala siQ nastQpujqce wskazniki dotycz4ce zagospodarowania terenu i ksdahowania zabudowy:

l) powierzchnia zabudowy nie mo2e przekaczai:

a) na tercnie MN - 25 o/o po'jl,etzct].J:li dzialU,t'

b) na terenie MNru - 35% powierzchni dzialki

2) powierzchnia biologicznie czynna powirma wynosii:

a) na terenie MN - co rcjmniej 45 % powierzchni dzialki;

b) na terenie MNru - co najmniej 35 % powierzchni dzialki;

3) nieprzekaczalne linie zabudowy:

a) wzdtuz drcgi KDW w odleglosci 6 m i 10 m od ftontowych granic dzialek -

zgodnie z rysunkiem Planu;

b) wzdfuz poszerzeri dr6g gminnych, istniej4cych poza obszarem objQtym planem

lkd i2kd w odlegloSci 6 m i 9 m od frontowych granic dzialek - zgodnie

z rysunkiem planu;

c) wzdlu2 cieku wodnego istniej4cego poza obszarem objQtym planem wodlegloSci

lOm od kawqdzi cieku - zgodni€ z rysunki€m planu'

5) parametry budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych:

a) gabaryt pionowy: pafier plus poddasze uzytkowe lub nieuz)'tkowe o lqcznej

wysokoSci nie przehaczaj4cej od poziomu terenu do kalenicy dachu l0 m'

Dopuszcza siQ wyzsze elementy techniczne, np kominy, nle przektaczajqce

wysokoSci 14m n.P.t.;

b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30" - 45' Dla dach6w

dvvuspadowych obowi4zuje wym6g ustawienia kalenic zgodnie z rysunkiem

planu. Wym6g ten dotyczy dach6w wielospadowych tylko w przypadku' kiedy

kalenice posiadajq dlugosd powyzej 5m. Dopuszcza sip, by czEsci budynku



posiadaly kalenice prostopadle do kalenicy gl6wnej bryly budynku i nachylenie

polaci wigksze lub mniejsze od nachylenia gl6wnej bryly budynku w przedziale

plus minus l0o.;

c) pokrycie dach6w: dach6wka, materialy imituj4ce dach6wkE lub inne tradycyjne

materialy pokryciowe w gamie kolor6w od szarego poprzez brunatny, ceglasty do

cremnoczerwonego;

6) parametry i zasady s),tuowania budynk6w zwiqTanych z uslugami:

a) budynek lub budynki zwi47-ane z uslugami, maksymalnie dwa na jednej dzialce,

powinny byi us)4uowarc jako wolnostoj4ce lub przy granicy dzialki, przy kt6rej

zlokalizowalo je na rysurku plallu;

b) dopuszcza siq powi4zanie budynku lub budynk6w zwiqzanych z uslugami miqdzy

sob4 lub z budynkiem mieszkalnym poprzez lqczniki;

c) wysokoSd od poziomu terenu do okapu dachu nie moze przekoczyC 4,0 m;

d) dachy plaskie lub strome o nachyleniu do 20o; dwuspadowe, wielospadowe lub w

przypadku lokalizowania budynku przy granicy -jednospadowe.

7) parametry i zasady sytuowania budynk6w gospodarczych lub garazy:

a) na tercnie MN zakazuje siq lokalizowania wiecej niz jednego bud)'nku

gospodarczego lub gamzowego o maksymalnej powierzchni 60 m2 przy

dopuszczeniu sltuacji okreSlonej lit.h;

b) na terenie MNru pomieszczenia gospodarcze lub gamzowe lokalizowai w obrQbie

budynk6w zwiryanych z uslugami. W prz'?adku zrezygnowania z funkcji

uslugowej dopuszcza siE budynki gospodarcze o powierzchni do 80 m'� ;

c) na terenie MN budynki gospodarcze lub garazowe lokalizowai jako wolnostoj4ce

lub przy tej samej granicy dzialki, przy kt6rej zlokalizowano na rysunku planu

budynki zwiaZane z usfugami. To samo dotyczy budynk6w gospodarczych na

terenie MNru:

d) dopuszcza siQ rdwnolegle, w stosunku do rysunku planu, przesuniqcia budynkow
gospodarczych w gl4b lub w kierunku frontu dzialki przy zachowaniu

nieprzekaczalnych linii zabudowy;

e) maksynalna wysokoSi budynk6w gospodarczych lub garazT nie moze

przekaczac 3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

l 0



e)
n)

dachy dwuspadowe lub wielospadowe. W przypadku zlokalizowania budynku

gospodarczego lub garazu przy gantcy dzialki dopuszcza siQ dachy

j ednospadowe;

material pokryciolry powinien nawiq,zywai do dach6w budynk6w mieszkalnych;

w obrgbie budynku mieszkalnego dopuszcza siE zlokalizowanie dodatkowego

saJazJ.

$ 1 1

Wpowadza siQ nastQpuj4ce zasady podzialu nieruchomoici:

1) dopuszcza siq korektQ zzztwczonych na rysunku planu, projektowanych podzial6w na

dzialki budowlane, pod warunkiem, ze nie spowoduj€ ona zmliejszenia wielko3ci

projektowanych dzialek o wiQcej ni2 l0 %;

2) dopuszcza siQ l4czenie projektowanych dzialek, maksymalnie dw6ch;

3) nie przewiduje siq scalaoia i podzialu nieruchomoici, wymagaj4cych wszczgcia

procedury w rozumieniu przepis6w odrebnych'

$ 1 2

Ustala siQ nastQpuj4ce zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji

i inftastruktury technicznej:

1. Komunikacja

l) dla obslugi komunikacyjnej tren6w objQtych planem ustala siE uklad drogowy kt6ry

tworzq;

a) drogi istniejqpe poza obszarem obj€tym planem: od p6lnocy i od wschodu ulice

KD, l4czqce siQ z istniej4c4 drog4 powiatow4. Drogi te nale2y poszerzyi o tereny:

lkd - pas o szerokoSci 5,5m i 2kd - pas o szerckoSci 1,5m kosztem dzialki

o nr ewid 483:

b) projektowana droga dojazdowa wewnQtrzna, oznaczo\a na rysunku planu

symbolem KDW o sz€rokoSci l0 m w liniach rczglaniczaj4cych'

2) na obszarze objQtym planem nilety Tabezpieczy' miejsca postojowe dla samochod6w

osobowych w ilodci nie mniejszej niz: 2 stanowiska na kazde 100 m2 powierzchni

uiry4kowej uslug, 3 stanowiska na lO zatrudnionych w uslugach lub osob korzystaj4cych

l l



4 .

3 .

5 .

z uslug, w tym miejsca postojowe dla os6b niepelnosprawnych, 2 stanowiska na kai.d4

dzialkl w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) w pzypadku, gdyby funkcja uslugowa wymagala obslugi samochodami ciq2arowymi

ustala siq obowilzek zorganizowania miejsc pEeladunku na terenach wlasnych dzialek.

W zakesie zaopatrzenia w wodg ustala siq:

I ) istniej4c4 sied wodoci4gow4 nalezy doprowadzii sieci4 rozdzielczq do obszaru objqtego

opracowaniem,

2) woda dla cel6w przeciwpozarowych powinna byi dostgpna w iloici zape\rmiaj4cej jej

wymagane zapotrzebowanie dla cel6w przeciwpozarowych z urz4dzeri slu24cych do jej

dostarczania do celow sanitamych i technologicznych. W pnypadku braku warunk6w

technicznych dopuszcza sig inne r6wnorzqdne rozwi4zanie.

W zakresie odprowadzenia Sciek6w ustala siq, ze docelowo Scieki bltowe oraz Scieki

zwi3uane z uslugami nalezy odprowadziC do oczyszczalni komunalnej. Scieki zwiqzane

uslugami mog4 wymaga,b oczyszczsnia do parametr6w oke5lonych przez wla3ciciela

kanalizacji sanitarnej oraz vyskuia ptzez inwestoB pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie

z ustaw4 Prawo wodne. Do czasu budowy kolektora sanitamego dopuszcza sig szcz€lne

atestowane zbiomiki na dzialce, opr62niane przez koncesjonowanego przewoznika i

w)'wozone do oczyszczalni.

Dla odprowadzenia Sciek6w deszczowych ustala siq:

1) na terenie MN wody opadowe odprowadzii ind)'widualnie poprzez odprowadzenie

powierzchniowe na tereny zielone wok6l zabudowari, do dol6w chlonnych lub do

zbiomik6w retencyjnych;

2) na tercnie MNfu icieki opadowe odprowadzai do gminnej kanalizacji deszczowej na

podstawie warunk6w techricznych podanych przez wlaSciciela kanalizacji deszczowej.

Scieki o ponadnormat,$'nych zanieczyszczeniach wstgpnie podczyscii w separatorach

przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Do czasu zrealizowania sieci

kanalizacji deszczowej dopuszcza siq indywidualne rozwi4zania w zakesie gospodarki

wodami opadowymi zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami ochrony Srodowiska.

W zakresie zaopatrzenia w energi€ elektryczr,qnalei y:

l) prcjektowan{ siei elektroenergetycznq prowadzii w liniach rozgraniczajqcych dr6g;

2) energiQ elektryczn4 doprowadziC z istniej4cej sieci. Stacjq tansfomatorow4

zlokalizowa6 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E. Dopuszcza siQ
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zrnianq lokalizacji stacji transformatorowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z zakladem

energetycznym i uzyskaniu odpowiedniej shr2ebno6ci gnmtowej;

6, EnergiQ dla cel6w grzewczych w)'twarzai na bazie paliw nie powodujqcych przekroczenia

dopuszcza lnychnormemis j i , tak ich jakenerg iae lek t ryczna,gaz 'o le jopa lowy i tp '

Dopuszcza siq stosowaoie paliw stalych pod warulftiem, ze |utrzAdzenia do ich spalania

spelniaj4 standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadaj4 znak bezpieczelistwa

ekologicznego;

7. Odpady nalezy zagospodarowad zgodnie z przepisami o odpadach oraz zgodnie z gmiElym

systemem unieszkodliwiania odpad6w'

8. W zakesie telekomudkacji zaopahzenie w l{cza telefoniczne powinno siq odbywaC z sieci

projektowanej w liniach rozganiczaj4cych dr6g'

9. Dopuszcza siE lokalizowanie na obszarze objEtym planem urzqdz€i technicznych obslugi

obiekt6w budowlanych i obiekt6w pomocniczych slu24cych zaopatrzeniu w wodt' energig

elekkycznq oraz zwlqzane z odprowadzeniem Sciek6w lub innymi elementami uzbrojenia

pod warunkiem uzyskania odpowiedniej sluircbnosci gruntowej '

10. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okeSlonych w przepisach szczeg6lnych'

s 1 3

Do azasu zrealizowania okeSlonego w planie zagospodalowania terenu dopuszcza sl€

dotyahczasowe uzltkowanie rolnicze

ROla.Tf,/tL t

Przepily kofcowe

$ 1 4

Ustala siQ stawkQ, slui4ca rnliczaniu jednorazowyah oplat' o jakich mowa w art 36

ust. 4 ustawy w wYsokoici 10%.
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$ 1 5

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Miasta i Gminy Czemiejewo.

s 1 5

Ustalenia platru uwarte w niniejszej uchwale uraz z zalqgznikiern gmficznym Nr I - rysunek

planu stanowiqf€ integrala4 cz9S6 uchwaly, podlegaj4 publikacji w Dzienriku Urzqdowym

Wojew6dztwa Wielkopolskiego.

$ 1 7

Uchwala w sprawie niniejsz€go planu wchodzi w 2ycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia jej

w Dzienniku Urzgdowyrn Wojew6dznla Wi€lkopolskiego.
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UZASAI'NIENIE

do Uchw.ly Rrdy Mt!!t I GDiny Czernlolowo Nr )OVl13/08

, dlL 09 kxdetDL 200t r.

Mlejlcowy plrtr zsgospodarowsrh pPxltrzcnncgo terpn6w z,sbudowy olelzkrtriow'J

jednorodzinnej I zrbudowy DleszkrlloweJ jedDoroddDtrcj z ulluSaEt t ZYDOWIE dd.lkr

!r ewld. ,183

opracowany zostal zgodnie z pnepisami:

-. ustawy z dnia E marca 1990t. o samorzqdzie gminnym Cedn. tekstDz, U. n( 142?'2001 r' poz'

l59l ze zm.).

-... ustawy z dnia 27 marca 2003 t. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz U ff E0

22003 r,

- to?{,o%qizenia Ministra Infiastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r' w sprawie ulmaganego

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Dz.U nr 164 poz 1587

22003 r.

- rozporz4dzenia Ministra Infiastruktury z 12 kwiemia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych,

jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usyuowanie - Dz. U. Nr 75 22002 r' Poz 690

- prawo ochrony Srodowiska ustawa zdnia27 kwiemia2001 r.-Dz.U Nr129poz 902z2006r'

- rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r' w sprawie okreslenia rodzajdw

przedsiewziQd mogqcych znaczqco oddziatywad na Srodowisko oraz szczeS6lowych

uwarunkowai nttiqanych z kwalifikowaniem przedsigwzig6 do sporzqdzenia raportu

o oddzialywaniu na Srodowisko Dz. U. Nr 257 ' po2.2513 z3 q.I'udni^ 2004 r

- tozporzqdzenie Minisha Srodowiska z dnia 14 listopada 2002 r' w sprawie szczeg6lowych

warunk6w, jakim powinna odpowiadad prognoza oddzialywania na jrodowisko dotycz4ca

projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego DzU Nr 197, poz 16612

2002 t.

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt6w rolnych i lesnych (Dz U Nr l2l'poz 1226

22004 t.

- ustawa z dnia 23 lipca 2OO3 r' o ochronie zabltk6w i opiece nad zabytkami Dz U Nr 162

poz, 1568 22003 t

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r' o ochronie przyrody - Dz U ff 92,poz 880 22004 r'

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Palistwowej Inspekcji Sanitamej - Dz U nr 90 poz 575

z 1998 z D62n. zm.
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- usta$y z dnia 7 lipca 1994 r, - prawo budowlane-jedn. tekst Dz U. t 207 poz 2016 22003 r.

z p6in. zm.

- ustalry z dnia 2l sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami - Dz, U. nt 261 poL.2603

22004 r. z p6tn. zm,

- ustawy z dnia 2l marca l9E5 r. o drogach Publicznych - Dz U. ff 204 poL, 2086 2 2004 z P6h.

zln.

Prace nad planem \^rykonano w oparciu o uchwale Rady Miasta i Gminy Czemiejewo Nr XLIll42l2006

z dnia 16 mrrcr 2006 n w sprawie przystqpienia do sporz4dzenia miejscowego Planu zagospodarowania

przestEennego teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z uslugami w Zydowie, dzialka nr ewid.483.

Plan zawiera czQld tekstow4 graficaq oraz rozstrrygnigcia. Plan jest zgodny z zapisami stldilm

i z przepisami odrebnymi, Czynnoici formalno-Prawne udokumentowane s4w sporzqdzonej dokumentacji

prac planisfycznych.

Projekt planu uzyskal pozytywnqopinie komisji urbanistycano-architekonicanej w dniu 10'052fi)7 r'

W dniach od 10.08.2fi)7 r. do 30.0t2(M r. udostQpniony byl do opinii i uzgodnietl prry uwzglednieniu

ustafei art. l7 ust. I pkt 6, pkt 7, pkt 9 onz afi.25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przesttzennym,

Do projektu planu sporz4dzono prognozQ wptywu ustalei planu na dochody wtasne i wydatki gminy

zwiqzane z realizacj4 inwestycji z zakres! inliastrukt!ry technicaej; kt6re nale2q do zadafi wlasnych

gminy.

Zgode na zmianQ przaznaczenia gruntu rolnego klasy lIIa na cel inwestycyjny uzyskano w decyzji

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Pismo nr G.2.tt.057 -602-318/07 z d a25.07.2007

w dniach od 27.11.20f'7 r. do 11.0110m r. w siedzibie Urzpdu projekt planu wylo2ony byl do

publicnego wglqdu wraz z ptognoz4oddzialywania na lrodowisko.

Do projektu planu nie wniesiono uwag.

Po uchwaleniu planu uchwala wraz z zalqc?'rikami omz dokumentacjq prac planistycznych bQdzie

przekazana Wojewodzie wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodnosci z przepisami Prawa
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