
Uchwała Nr XIV/110 /2004 
Rady Gminy w Czernikowie 
z dnia 23 kwietnia 2004r.

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czernikowo obejmującego obszary w granicach 
administracyjnych wsi Czernikowo i Wygoda.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
0 samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14
1 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz.717)

Rada Gminy Czernikowo 
uchwala, co następuje:

§1
Przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo 
w zakresie obejmującym:

1) wieś Czernikowo
2) wieś Wygoda

§2
1. Plan obejmuje wybrane obszaiy położone w obszarze gminy Czernikowo w granicach 

przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów rozwojowych dla wsi Czernikowo i Wygoda dla 

różnych inwestycji poprzez zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze pod różne 
funkcje związane z rozwojem dla wymienionej wsi.

3. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnycm przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaiyty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości



nieruchomości,
13) granice obszarów wymagających rekultywacji,
14) iime warunki i zasady w zależności od potrzeb.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Czesław Makowski



gmina Czernikowo skala 1:10000
i

obszary do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Czernikowo i wsi Wygoda

Załącznik do Uchwały N r XIV/110/2004
z dnia 2 3 . 0 4 . 2 0 0 4



p

OZNACZENIA 6 GÓLNE
Punkty osnowy poziomej 
Punkt osnowy wysokościowej 
Punkt topograficzny 
Budynek
kwarta zabudowa 
Pojedyńcza zagroda 
Zakład przemysłowy
a) z kominem
b) nie mieszczący się w skali - z kominem
c) nie mieszczący się w skali - bez komina 
Kościół
Leśniczó^vka, gajówka
Stacja benzynowa
T ransformator
Unia telefoniczna
Napowietrzny przewód elektryczny
Linia kolejowa, stacja
Linia kolejowa zelektryfikowana
Droga szybkiego ruchu
Droga drugorzędna
Droga lokalna
Droga wiejska
Droga polna lub leśna
ccieżka

KIERUNKI ROZWOJU OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH

■ cfcszar/ zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy 
uzupełniającej funkcjami wzajemnie niekclidujacymi

' obszar/ zabudowane wymagające rehabilitacji i przekształcę 

'  obszar/ predysponowane dla rozwoju funkqii osadniczych

- obszary predysponowane do rozwoju funkcji usługowych 

* oosz3r/ predysponowane .:c aktywizacji gospodarczej

■ obszary, dla których wymagane jest sporządzenie miejscowy 
Planów zagospodarowania przestrzennego

HIERARCHIA SIECI OSADNICZEJ

CZERNIKOWO - lokalny ośfOdek gminny

tolazowsza - ośrodek W3pcmaga|acy

Kijaazkcwo - wieś podstawowa
N’cavcctcxJo* .  j  © l is m e n ta m a

- wieś o zachowanym układzie przestrzennym i zabudowie, 
o wartościach kulturowych

- stanowiska archeologiczne, płaskie, nieeksccncwane w terenie

- stron/ ocnrcr.y kcnse .ysVoi-3.<i<ij, -vckoł co-e.cu chronionego
zrefa ccs z nr c r - H r o  r  * v: •• • ..... ;
kulturowo - krajobrazowych

- zespoły podworskie

- kościoły i kaplice

- obiekty arcnitektury i budownictwa

- cmentarze

ŚRCGCWISKO PRZYRODNICZE

- granica obszaru chrcnonego kraje crazu 
wNiz:na Ciechocińska'

- Sjmnics a trafy oazy jeziora Stalin

- chazary strof ekologicznych ( np tródtiakcwo bagiennych, 
łakcwo bagiennych, siadisk lęgowych ptacfws)

* o bazary rokreaqi I wypoczynku sobotnio - nłedzjełnogo

KIERUNKI OCHRONY ! KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
ŚRODOWISKO KULTUROWE

Mur, ogrodzenie metulowe przvdrodz® 
Ogrodzenie
Potok,, strumień, rzeka, rów, kanał
Suchy rów
Wał sztuczny, grobla
Granica gminy Czernikowo 
Granice sołectw 

• Granice gmin 
Pas lasu 
Rząd drzew 
Żywopłot, pas krzaków 
Las wysokopienny z linią oddziałową 
a) iglasty b) liściasty c) mieszany
Las rzadki

Zagajnik

Krzaki zwarte
a) iglaste b) liściaste
Sad

Łąka sucha i podmokła 

Zarośla, trzciny i sitowia 

Bagno '

I


