
 

 

UCHWAŁA NR 108/XIII/2019 

RADY GMINY CZERWONAK 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Potasze - rejon ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Potasze - rejon ulicy Morelowej 

i Brzoskwiniowej”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonak, zwany dalej „planem”. 

2. Integralną część uchwały stanowią: 

1) rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Plan obowiązuje w granicach określonych na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „budynku gospodarczo – garażowym” – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, garażowy albo 

łączący obie te funkcje; 

2) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°; 

3) „działce” - należy przez to rozumieć pojęcie „działki budowlanej” określone w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od 

linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować ścianę budynku, przy uwzględnieniu pozostałych ustaleń 

planu; 

5) „ogrodzeniu pełnym” – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część pełna stanowi nie mniej niż 

70% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

6) „pieszo - jezdni” - należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na 

zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 
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7) „powierzchni całkowitej zabudowy” - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich 

kondygnacji w budynkach zlokalizowanych na działce; 

8) „powierzchni zabudowy” - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków 

zlokalizowanych na działce, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na 

powierzchnię terenu; 

9) „tablicy informacyjnej” – należy przez to rozumieć element systemu informacji lokalnej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 

10) „terenie” – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;  

2) teren drogi publicznej - lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L; 

3) teren drogi publicznej - dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D; 

4) tereny dróg publicznych - dojazdowych (pieszo - jezdnie), oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-

Dx, 2KD-Dx, 3KD-Dx. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu: 

1) ustala się: 

a) sytuowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w planie, 

b) stosowanie materiałów do pokrycia dachów stromych budynków, w odcieniach czerwieni, brązu lub 

szarości; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację szyldów wyłącznie na elewacjach frontowych budynków lub na ogrodzeniach, przy czym 

łączna powierzchnia szyldów nie może przekraczać 2 m
2
 na elewacji oraz 1 m

2
 na ogrodzeniu; 

b) lokalizację tablic informacyjnych, o powierzchni nie większej niż 1,0 m
2
 i wysokości nie większej  

niż 2,0 m, 

c) lokalizację obiektów małej architektury; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a, 

b) lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych oraz ogrodzeń pełnych, 

z dopuszczeniem podmurówek o wysokości nie większej niż 0,5 m, 

c) lokalizacji ogrodzeń wyższych niż 1,60 m, 

d) lokalizacji ogrodzeń na terenach KD-L, KD-D i KD-Dx, 

e) lokalizacji na terenie MN infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż o nieznacznym oddziaływaniu, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) lokalizacji nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

g) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy realizacji 

inwestycji budowlanych, 

h) lokalizacji budynków gospodarczo - garażowych wykonanych z blachy, 

i) stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów w kolorystyce innej niż odcienie 

szarości. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) ustala się: 
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a) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia, 

b) zachowanie, poprzez stosowanie dostępnych środków technicznych i technologicznych, dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku dla terenów MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, stosowanie ograniczeń 

lub zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego dopuszczonych w planie. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 

dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń, ze względu na ich niewystępowanie. 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się 

ustaleń. 

§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN: 

1) ustala się: 

a) lokalizację na działce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku 

gospodarczo - garażowego, 

b) sytuowanie budynków mieszkalnych jako wolno stojących, 

c) wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki: nie więcej niż 25%, 

d) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki: nie mniej niż 0 i nie więcej niż 0,75, 

e) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo - garażowego nie większą niż 60 m
2
, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60% powierzchni działki, 

g) wysokość zabudowy nie większą niż: 

- dla budynków mieszkalnych: 9,0 m, 

- dla budynków gospodarczo - garażowych: 6,0 m, 

h) geometrię dachów: strome – dwu- lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 30° do 45°  

(nie dotyczy przekryć lukarn, wykuszy, ryzalitów i ganków), z dopuszczeniem realizacji dachów 

płaskich na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni dachu, 

i) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. j, 

j) co najmniej jedną ścianę nowego budynku mieszkalnego należy sytuować nie dalej niż 4,0 m  

od wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, przy czym warunek ten nie dotyczy budynków 

mieszkalnych mogących powstać w strefie wycofanej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

k) dostęp do terenu bezpośrednio z dróg wyznaczonych w planie lub poprzez dojścia i dojazdy, 

l) zapewnienie, w granicach działki, co najmniej 2 miejsc postojowych na 1 lokal mieszkalny, 

m) powierzchnię nowo wydzielonej działki: nie mniej niż 1200 m
2
, z wyłączeniem: 

- działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej – elektroenergetyki lub przepompowni 

ścieków, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów, 

- działek wydzielanych w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami lub 

powiększenia sąsiednich nieruchomości, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie 

parametrów, 

- dojść i dojazdów, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie parametrów; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, 
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b) przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków, z zachowaniem zasad i parametrów jak 

dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria dachów rozbudowywanych lub 

nadbudowywanych części tych budynków może stanowić kontynuację geometrii dachów części 

istniejących. 

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzą, 

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 

oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się: 

1) uwzględnienie uwarunkowań i ograniczeń wynikających z położenia obszaru objętego planem w otulinie 

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka; 

2) uwzględnienie uwarunkowań wynikających z objęcia obszaru planu koncesją nr 10/2007/Ł z dnia 

09.02.2017 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie 

ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w rejonie „Murowana Goślina - Kłecko”, ważnej do dnia 

09.02.2047 r. 

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości na działki o minimalnej powierzchni i na zasadach 

określonych w § 8 pkt 1 lit. m, kątach położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 

110° oraz o szerokościach frontów nie mniejszych niż 20 m z wyłączeniem: działek położonych na 

zakończeniach placów do zawracania, działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyki lub przepompowni ścieków oraz działek stanowiących dojścia i dojazdy; 

2) nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

ustala się: 

1) zakaz lokalizacji budynków na terenach KD-L, KD-D i KD-Dx; 

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających 

z przebiegów sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równej lub większej niż 50 m n.p.t, 

uwzględnienie przepisów odrębnych dotyczących sposobów zgłaszania oraz oznakowania przeszkód 

lotniczych. 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury 

technicznej: 

1) ustala się: 

a) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasów drogowych w granicach obszaru objętego planem oraz 

z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 

b) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) lokalizację pieszo-jezdni na terenach KD-Dx, 

d) zapewnienie miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w przypadku jeżeli 

wystąpi taka konieczność, w ilości i na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych z zakresu dróg 

publicznych, 

e) zapewnienie powiązania sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 

dostępu do tych sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub z alternatywnych źródeł energii, 

z zastrzeżeniem pkt 3, 

g) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

h) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a, 

i) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
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j) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się: 

a) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

b) wykonywanie robót budowlanych w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

c) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej na terenach dróg, 

3) zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW oraz elektrowni wiatrowych. 

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów: 

1) dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów do czasu 

realizacji ustaleń planu; 

2) ustalenia § 4 pkt 2 lit. a i lit. c, § 4 pkt 3 lit. a - lit. d, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwały, 

o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

§ 14. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak 

(-) Wojciech Skrzekut 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 108/XIII/2019 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Potasze - rejon ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej” 

W trakcie procedury planistycznej, podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach 

od 19 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. oraz w terminie zbierania uwag tj. do dnia 5 sierpnia 2019 roku, 

do projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga, stąd nie zachodzi potrzeba rozstrzygania uwag. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 108/XIII/2019 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Potasze - rejon ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej” inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) rozstrzyga się, co następuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy: 

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji 

których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych; 

2) zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego a także zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Czerwonak oraz na podstawie przepisów odrębnych; 

3) podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Czerwonak; 

4) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań ustalone będzie według kryteriów 

i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak; 

5) inwestycje realizowane mogą być etapowo, w zależności od wielkości środków przeznaczonych  

na inwestycje. 

§ 2. Finansowanie określonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy, będzie mogło odbywać się poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy, w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno-prawnego („PPP”), a także właścicieli nieruchomości. 
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