
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/415/2014 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek 

o nr 231, 232/1, 232/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 482/1, 482/2 i 483 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla 

działek o nr 231, 232/1, 232/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 482/1, 482/2 i 483 zwany dalej 

"planem", stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rokietnica, uchwalonego uchwałą nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 

27 czerwca 2011r. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000, zatytułowany „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek o nr ewid. 231, 232/1, 232/2, 

233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 482/1, 482/2 i 483”; 

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica 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. 

3. Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym 

dopuszcza się usytuowanie budynków; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu, który jest załącznikiem Nr 1 do uchwały; 

4) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności; 

5) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub 

zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

6) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, 

przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 
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7) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 

z wykorzystaniem gatunków zimozielonych oraz zieleni niskiej. 

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 

1P/U, 2P/U; 

2) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony symbolem E. 

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu. 

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

1) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych, ogrodzeń składających się z przęseł 

wykonanych z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń wyższych niż 1,5m; 

2) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy; 

3) dopuszczenie lokalizowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej 

łącznej powierzchni nieprzekraczającej – 4m², umieszczanych na elewacji budynku na wysokości 

kondygnacji parteru; 

4) dopuszczenie umieszczenia antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych 

wyłącznie na dachach budynków lub budowli przekrytych dachem; 

5) wysokość antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych wraz z ich konstrukcją 

wsporczą zamocowaną na budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzona od poziomu dachu tego 

budynku lub budowli przy tej konstrukcji do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 1/3 

wysokości tego budynku lub budowli. 

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 

inwestycji celu publicznego; 

2) nakaz zastosowania środków technicznych pozwalających na zachowanie dopuszczalnych norm 

akustycznych w pomieszczeniach dla stałego pobytu ludzi; 

3) nakaz zastosowania źródeł energii grzewczych i technologicznych w sposób niepowodujący 

ponadnormatywnej emisji gazów i pyłów do atmosfery; 

4) nakaz dostosowania zabudowy do naturalnego nachylenia terenu z dopuszczeniem możliwość zmiany 

ukształtowania powierzchni ziemi w zakresie ± 0,5m w stosunku do istniejącego terenu; 

5) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni 

szczelnej obiektów magazynowania oraz parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha przed wprowadzeniem 

do wód lub ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) nakaz obsadzenia zielenią izolacyjną, o szerokości minimum 4,0m, granic terenów, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

§ 6. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy ustalać wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych. 

§ 8. 1. Dla terenu 1P/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa produkcyjno - magazynowa oraz usługowa; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych i gastronomicznych; 

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów oraz obiektów małej architektury 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki; 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25% powierzchni działki; 
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6) posadowienie parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu, 

7) dopuszczenie zachowania posadowienia parteru na dotychczasowym poziome, w przypadku przebudowy 

i rozbudowy budynków istniejących do dnia wejścia w życie planu; 

8) dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 30°; 

9) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°; 

10) pokrycie dachu dowolne; 

11) wysokość budynków: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy budynku, 

12) dopuszczenie zastosowania tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych lub 

w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym; 

13) dopuszczenie na terenie remontu, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku zlokalizowanego poza 

linią zabudowy w istniejącym obrysie wraz z przybudówkami oraz zmianę sposobu użytkowania o funkcji 

zgodnej z ustaleniami planu; 

14) dopuszczenie lokalizacji parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej; 

15) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych, o szerokości minimalnej 8,0m; 

16) lokalizację miejsc postojowych: 

a) dla samochodów osobowych na terenie działki w ilości minimum 1 miejsca na każde 50m² powierzchni 

użytkowej obiektu; 

b) dla samochodów ciężarowych na terenie działki w ilości minimum 1 miejsce dla całego obiektu 

produkcyjnego, magazynowego i składowego. 

2. Dla terenu 2P/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 

1) odzaj zabudowy: zabudowa produkcyjno - magazynowa oraz usługowa; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych i gastronomicznych; 

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów oraz obiektów małej architektury; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki; 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki; 

6) posadowienie parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu, 

7) dopuszczenie zachowania posadowienia parteru na dotychczasowym poziome, w przypadku przebudowy 

i rozbudowy budynków istniejących do dnia wejścia w życie planu; 

8) dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 12° do 30°; 

9) dopuszczenie zastosowania dachów płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°; 

10) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – 

czerwonym, grafitowym lub brązowym; 

11) dopuszczenie remontu, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku zlokalizowanego poza linią 

zabudowy w istniejącym obrysie wraz z przybudówkami; 

12) wysokość budynków: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy budynku, 

13) dopuszczenie zastosowania tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych lub 

w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym; 
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14) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych, o szerokości minimalnej 8,0m; 

15) lokalizację miejsc postojowych: 

a) dla samochodów osobowych na terenie działki w ilości minimum 1 miejsca na każde 50m² powierzchni 

użytkowej obiektu; 

b) dla samochodów ciężarowych na terenie działki w ilości minimum 2 miejsca dla całego obiektu 

produkcyjnego, magazynowego i składowego lub usługowego. 

3. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

1) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy stacji transformatorowej; 

2) wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie niezabudowanym. 

§ 9. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. 

§ 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości 

w rozumieniu przepisów odrębnych. 

2. Ustala się minimalna powierzchnię nowo wydzielonych działek: 

1) na terenie 1P/U – 700m2; 

2) na terenie 2P/U – 2000m². 

§ 11. Nie określa się terenów w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 

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

technicznej ustala się: 

1) w zakresie komunikacji: 

a) obsługę komunikacyjną terenu 1P/U z drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem opracowania 

planu; 

b) obsługę komunikacyjną terenów 2P/U z drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem opracowania 

planu poprzez teren 1P/U; 

2) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora 

sieci; 

3) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej; 

5) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla terenu oraz zapewnienia 

dróg pożarowych o utwardzonej powierzchni, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci; 

7) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez 

gestora sieci; 

8) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

9) dopuszczenie skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

10) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii; 

11) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 13. Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3183



§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15 %. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Marian Jakobsze  
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