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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 27.10.2009 r. 
do 25.11.2009 r. W dniu 23.11.2009 r. odbyEa się 
dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) uwagi byEy przyjmowane 
do dnia 10.12.2009 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica nie 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnio-
nych uwag wniesionych do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czę[ci dziaEki nr ewid. 197/15 - terenu zabudowy 
usEug dla osób niepeEnosprawnych w Kobylnikach 
gm. Rokietnica w czę[ci obejmującej teren dziaEki nr 
197/20, poniewar do projektu planu nie wpEynęEa 
radna uwaga.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
pópn. zm.) Rada Gminy Rokietnica rozstrzyga się, 
co następuje:

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, nie 
przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany planu. 
Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XLVII/344/2010

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 lutego 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ROKIETNICA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘZCI DZIAD-

KI NR EWID. 197/15 - TERENU ZABUDOWY USDUG DLA OSÓB NIEPEDNOSPRAWNYCH W KOBYLNI-
KACH GM. ROKIETNICA W CZĘZCI OBEJMUJĄCEJ TEREN DZIADKI NR 197/20

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XLVII/344/2010

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
ze zm.) oraz uchwaEy nr XXVII/183/2008 Rady Gmi-
ny Rokietnica z 30 papdziernika 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wo[ci Rokietnica dla dziaEek nr ewid. 1 i 2 oraz w 
Krzyszkowie dla dziaEek 199 i 200/1, w czę[ci obej-
mującej teren dziaEek nr 2/26 do 2/29 poEoronych 
w Rokietnicy, Rada Gminy Rokietnica uchwala, co 

następuje:

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Rokietnica, zatwier-
dzonym uchwaEą nr XIX/162/99 Rady Gminy Ro-
kietnica z dnia 14.12.1999r. oraz jego zmianami 
- wyrys ze studium na rysunku planu.

§2. Uchwala się: zmianę ｧMiejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci 
Rokietnica dla dziaEek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzysz-
kowie, dla dziaEek nr ewid. 199 i 200/1 w czę[ci 
obejmującej teren dziaEek nr 2/26 do 2/29 poEoro-
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dziaEek nr 2/26 do 2/29 poEoronych w Rokietnicy
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nych w Rokietnicyｦ, zwaną dalej planem.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego za-
Eącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, będącego zaEącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, będącego zaEączni-
kiem Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Rokietnica, o ile z tre[ci prze-
pisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu ｠ na 
mapie w skali 1:1000;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenia, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć stosunek powierzchni zabudowanej do caEej 
powierzchni dziaEki, wyrarony w procentach; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego 
obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do któ-
rego linia ta zostaEa okre[lona;

8) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, 
a zwEaszcza haEas, wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;

9) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§5. Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 

i zasad zagospodarowania terenu na obszarze obję-
tym planem.

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy nr 
XXVII/183/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 
papdziernika 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo[ci Rokiet-
nica dla dziaEek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie, 
dla dziaEek nr ewid. 199 i 200/1 w czę[ci obejmu-
jącej teren dziaEek nr 2/26 do 2/29 poEoronych w 
Rokietnicy.

§6. Obszar objęty planem
1. Planem objęto obszary dziaEek o nr ewid.: 2/26 

do 2/29 w miejscowo[ci Rokietnica, o Eącznej po-
wierzchni 0,2216 ha z przeznaczeniem pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, poEorony jest 
w póEnocno-wschodniej czę[ci wsi Rokietnica, w 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

§7. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa z §3 ust. 
1, stanowią one granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN.

§9. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania, wymienione 
w niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§10. Na obszarze planu ustala się następujące za-
sady ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) projektowane budynki winny być sytuowane 
zgodnie z wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu oraz usta-
leniami §17;

2) w obszarze dziaEek nalery przewidzieć minimum 
2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 
w tym zakresie.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego
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§11. Zakazuje się realizacji zmian uksztaEtowania 
terenu wykraczających poza zakres prac ziemnych, 
związanych z realizacją zainwestowania przewidzia-
nego w zatwierdzonym projekcie inwestycyjnym.

§12. Nakazuje się wyposarenie terenu dziaEek w 
miejsca do tymczasowego, selektywnego groma-
dzenia odpadów, zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi w tym 
zakresie.

§13. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, obowiązują dopuszczalne poziomy haEa-
su, okre[lone w przepisach odrębnych.

§14. Zakazuje się prowadzenia prac trwale naru-
szających panujące na obszarze objętym planem i w 
jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§15. 1. Teren objęty planem, zlokalizowany jest 
w strefie występowania zewidencjonowanych sta-
nowisk archeologicznych, będących pod ochroną 
konserwatorską.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, ustala się obowiązek, przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, wszelkich 
inwestycji związanych z zagospodarowaniem i za-
budowaniem przedmiotowego terenu, a wymagają-
cych prac ziemnych, celem okre[lenia obowiązują-
cego inwestora zakresu badaG archeologicznych.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§16. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej. 

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§17. 1. Ustala się, re na terenie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczonym 
symbolem MN, zabudowę oraz urządzenie terenu 
nalery ksztaEtować w sposób zapewniający zacho-
wanie przepisów szczególnych oraz następujących 
warunków:

1) budynki mieszkalne wolnostojące jednorodzin-
ne sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

2) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytko-
we; maksymalna wysoko[ć budynku mieszkalnego 
do 9,0 m od poziomu projektowanego i urządzone-
go terenu przed gEównym wej[ciem do budynku do 
kalenicy dachu;

3) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 
nir 1,0 m nad projektowaną i urządzoną powierzch-
nię terenu przed wej[ciem gEównym do budynku;

4) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 25o do 45o; pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych;

5) powierzchnia zabudowy nie więcej nir 35% po-
wierzchni dziaEki;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
mniej nir 45% powierzchni dziaEki;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym ustala się:

a) od drogi publicznej klasy dojazdowej KDD, znaj-
dującej się poza granicami opracowania planu, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi, 

8) dopuszcza się realizację gararu wbudowanego 
w bryEę budynku lub przybudowanego do budynku 
mieszkalnego o powierzchni urytkowej do 40,0 m2, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

9) wysoko[ć budynku gararowego ｠ I kondygna-
cja nadziemna, do wysoko[ci 5,0 m od poziomu 
projektowanego i urządzonego terenu przed wjaz-
dem do budynku do kalenicy dachu;

10) ksztaEtem i formą dachu budynku gararowego 
nawiązać do zabudowy mieszkaniowej w obszarze 
dziaEki;

11) w ramach poszczególnych dziaEek dopuszcza 
się realizację elementów maEej architektury, związa-
nych z podstawową funkcją terenu,

12) nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach minimum 2 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych.

ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§18. 1. Obszar, dla którego sporządza się przed-
miotowy plan nie lery na obszarze i terenie górni-
czym utworzonym w związku z wydobywaniem 
ropy naftowej i gazu ziemnego i nie ma na nim urzą-
dzeG technicznych i sieci gazowych będących wEa-
sno[cią PGNiG S.A. w Warszawie OddziaE w Zielo-
nej Górze.

2. Teren objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego znajduje się w obszarze 
objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie 
zEór ropy naftowej i gazu ziemnego; koncesja ｧPnie-
wy-Stęszewｦ nr 14/2001/p z dnia 19.07.2001 r. 
warna do dnia 19.07.2010 r.
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3. Na terenie objętym planem PGNiG S.A. nie pla-
nuje realizacji inwestycji.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§19. Nie ustala się szczegóEowych zasad i wa-
runków scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych 
planem miejscowym.

Dopuszcza się Eączenie dziaEek w obszarze terenu 
MN i realizację na nich zabudowy przy zachowaniu 
zasad okre[lonych w rozdziale 6, w §17.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§20. Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§21. ObsEugę komunikacyjną terenu MN zapew-
nia się poprzez istniejącą drogę publiczną klasy do-
jazdowej oznaczoną symbolem KDD, znajdującą się 
poza granicami opracowania planu.

§22. Ustala się podEączenie do istniejącej infra-
struktury technicznej oraz nowoprojektowanej, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych oraz następu-
jących warunków:

1) odprowadzanie [cieków bytowych: do istnie-
jącej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie;

2) zakazuje się powierzchniowego odprowadza-
nia wód opadowych lub roztopowych poza granice 
nieruchomo[ci; wody opadowe lub roztopowe z po-
wierzchni utwardzonych zagospodarować w obsza-
rze dziaEki zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwporarowych: z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących ko-
munalnych urządzeG zaopatrzenia w wodę;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną; z istnieją-
cych i projektowanych urządzeG elektroenergetycz-
nych;

5) zaopatrzenie w ciepEo: do ogrzewania budyn-
ków stosować w pródEach wytwarzania energii w 
celach grzewczych paliwa charakteryzujące się naj-
nirszymi wskapnikami emisyjnymi, tj. paliwa pEynne, 
gazowe i staEe, wykorzystywać niekonwencjonalne 
i odnawialne pródEa energii oraz stosować urządze-
nia grzewcze cechujące się wysoką sprawno[cią 
spalania;

6) zaopatrzenie w gaz: z istniejącej sieci gazowej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 
w tym zakresie;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§23. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania.

ROZDZIAD XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§24. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 15%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§25. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z prze-
pisów szczególnych, chyba re z ich tre[ci będzie 
wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dziaEek.

§26. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy, 
traci moc uchwaEa nr XLII/467/2002 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r., w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowo[ci Rokietnica dla dziaEek nr ewid. 
1 i 2 oraz w Krzyszkowie, dla dziaEek nr ewid. 199 
i 200/1, ogEoszona w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego z 2002 r. Nr 77, poz. 
2004 z 5 czerwca 2002 r., w czę[ci sprzecznej z 
ustaleniami niniejszej uchwaEy.

§27. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Rokietnica.

§28. 1. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia ogEo-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

(-) Teresa Bartol



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 81 ｠ 8710 ｠ Poz. 1605



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 81 ｠ 8711 ｠ Poz. 1605, 1606

Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 27.10.2009 r. 
do 25.11.2009 r. W dniu 23.11.2009 r. odbyEa się 
dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) uwagi byEy przyjmowane 
do dnia 10.12.2009 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica nie 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnio-
nych uwag wniesionych do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dziaEek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie, dla 
dziaEek nr ewid. 199 i 200/1 w czę[ci obejmującej 
teren dziaEek nr 2/26 do 2/29 poEoronych w Ro-
kietnicy, poniewar do projektu planu nie wpEynęEa 
radna uwaga.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
pópn. zm.) Rada Gminy Rokietnica rozstrzyga się, 
co następuje:

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, nie 
przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany planu. 
Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XLVII/345/2010

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 lutego 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY ROKIETNICA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIADEK 
NR EWID. 1 I 2 ORAZ W KRZYSZKOWIE, DLA DZIADEK NR EWID. 199 I 200/1 W CZĘZCI OBEJMUJĄ-

CEJ TEREN DZIADEK NR 2/26 DO 2/29 PODOqONYCH W ROKIETNICY

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XLVII/345/2010

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 lutego 2010 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
ze zm.) oraz uchwaEy nr XXVII/184/2008 Rady Gmi-
ny Rokietnica z 30 papdziernika 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｧPrzy 
Trakcie NapoleoGskimｦ w Rokietnicy w czę[ci obej-
mującej teren dziaEki nr 1056, Rada Gminy Rokietni-
ca uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Rokietnica, zatwier-
dzonym uchwaEą nr XIX/162/99 Rady Gminy Ro-
kietnica z dnia 14.12.1999 r. oraz jego zmianami 
- wyrys ze studium na rysunku planu.

§2. Uchwala się: zmianę ｧMiejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ｧPrzy Trakcie Napo-
leoGskimｦ w Rokietnicy w czę[ci obejmującej teren 
dziaEki nr 1056ｦ, zwaną dal ej planem.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
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UCHWADA Nr XLVII/346/2010 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej ｧPrzy Trakcie NapoleoGskimｦ w Rokietnicy w czę[ci obejmującej teren dziaEki nr 1056


