
UCHWAŁA NR XXV/182/2013 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 27 września 2013r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                   

gminy Czernikowo. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i                     

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm. tj. z 2012r. poz. 951,                   

poz. 1445 oraz z 2013r. poz. 21, poz. 155, poz. 405) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8                     

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), Rada Gminy Czernikowo  

§ 1. Uchwala  się  zmianę  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy  Czernikowo,  które  jest  zmianą  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Czernikowo  przyjętego  Uchwałą  Nr XXII/140/2001  Rady  Gminy 

Czernikowo z dnia 04 lipca 2001 r. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest: 

1) tekst studium, stanowiący załącznik nr 1 

2) rysunek  -  uwarunkowania  gminy  (mapa w skali 1:10 000),  stanowiący załącznik Nr 2, wieś 

Czernikowo  (mapa  w  skali  1:5000)  stanowiący  załącznik  Nr 3; 

3) rysunek  -  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  (mapa w skali 1:10 000), stanowiący 

załącznik Nr 4; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  zmiany  studium,  stanowiące 

załącznik Nr 5. 

§ 3. Podstawę  opracowania  stanowi  uchwała  Nr lX/60/ll  Rady  Gminy  Czernikowo  z dnia 19 

sierpnia 2011 roku w  sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Czernikowo. 

§ 4. Zmiana studium obejmuje  obszar  gminy w jej granicach administracyjnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

uchwala, co następuje: 

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                              mgr Jadwiga Padlewska 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXV/182/2013 z dnia 27.09.2013r. 

Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę Nr IX/60/11 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 

sierpnia 2011 roku  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia zmiany  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo. 

Wójt Gminy Czernikowo sporządził  projekt  zmiany studium  uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy Czernikowo w  części tekstowej i graficznej  zgodnie z zakresem 

obowiązkowym wynikającym z art. 11  ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 28 kwietnia 2004 r. w  sprawie zakresu projektu  studium 

uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz. U. Nr 118 poz. 1233). 

W studium stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy  o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 

uwzględniono uwarunkowania wynikające w  szczególności z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia,  zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

8) stanu prawnego gruntów; 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

W studium stosownie do art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                    

określono w szczególności: 

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny                    

wyłączone spod zabudowy; 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu                     

kulturowego i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zasobów oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu                        

ponadlokalnym zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i            

ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające                          

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości a także obszary rozmieszczenia obiektów                 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania                       

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na                    

cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 



 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia              

prowadzenia działalności gospodarczej; 
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania                  

występujących w gminie. 

W studium stosownie do art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                      

wskazano obszary, na których rozmieszczone są urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych                         

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronne związane z ograniczeniami w 

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

Dokumentacja planistyczna potwierdzająca wykonanie czynności formalno-prawnych                

przeprowadzonych zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarta                       

jest w odrębnym segregatorze i nie podlega uchwaleniu. 

Stwierdza się, że prace merytoryczne i formalno-prawne związane ze sporządzeniem w/w zmiany                  

studium zostały zakończone i projekt zmiany studium kwalifikuje się do uchwalenia. 


