
 

 

UCHWAŁA NR XLII/ 357 /2013 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 25 listopada 2013 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część 

północna 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica 

uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I. 

Ogólne ustalenia Uchwały 

Rozdział 1. 

Ustalenia podstawowe 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część 

północna, zwany dalej Planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/72/2011 Rady Gminy 

Rokietnica z dnia 27 czerwca 2011 r. 

2. Plan obejmuje teren wskazany na Rysunku Planu, zawarty wewnątrz granic obszaru objętego planem, 

stanowiący obszar położony w obrębie geodezyjnym Żydowo. 

3. Rysunek Planu na mapie w skali 1:1000 wymieniony w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały i jest jej integralną częścią. 

4. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu Planu miejscowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. 

5. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz w sprawie zasad ich finansowania stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. 

6. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego terenów objętych Planem dokonana po przystąpieniu do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia właściwości niniejszej Uchwały, która 

obowiązuje wówczas dla nowo wydzielonych lub oznaczonych nieruchomości w zakresie określonym granicą 

obszaru opracowania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

1) ażurowości – należy przez to rozumieć cechę ogrodzenia polegającą na wprowadzeniu otworów poniżej 

krawędzi górnej przęsła ogrodzenia, przy czym ażurowość odnosi się do przestrzeni między słupami 

utrzymującymi przęsło, a także do przestrzeni między słupami furty lub bramy; 
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2) kącie nachylenia połaci dachowej – należy przez to rozumieć, wyrażony w stopniach, kąt jaki powstaje 

pomiędzy umowną płaszczyzną poziomą a płaszczyzną wyznaczaną przez wierzchnie elementy pokrycia 

dachu; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć umowną linię definiującą minimalną 

odległość, w jakiej dopuszcza się sytuowanie budynków od terenów o innych funkcjach, wyznaczoną na 

Rysunku Planu; 

4) przepisie odrębnym – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne, niż ustawy, na podstawie których 

uchwalono niniejszą Uchwałę; 

5) przeznaczeniu dominującym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenu, którego realizacja 

w ramach zagospodarowania lub dozwolonego użytkowania obejmuje łącznie, co najmniej 30% jego 

powierzchni, przy czym w odniesieniu do budynków przyjmuje się ich powierzchnię zabudowy; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenia terenu, którego realizacja 

w ramach zagospodarowania lub dozwolonego użytkowania obejmuje łącznie mniej niż 30% jego 

powierzchni, przy czym w odniesieniu do budynków przyjmuje się ich powierzchnię zabudowy; 

7) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną nieruchomość, część nieruchomości bądź grupę 

nieruchomości i ich części, dla których ustalono wspólne przeznaczenie; 

8) trwałym nośniku informacji – należy przez to rozumieć dowolny obiekt, w szczególności planszę, plakat 

wraz z podkładem, element świetlny określany przez jego zewnętrzne krawędzie, tablicę lub urządzenie, 

służący przede wszystkim oznaczeniu własnemu użytkownika terenu, względnie obiekt stanowiący element 

systemu informacji przestrzennej, określający stałą nazwę lub cechę danej lokalizacji; 

9) trwałym nośniku reklamy – należy przez to rozumieć dowolny obiekt, w szczególności planszę, plakat wraz 

z podkładem, element świetlny określany przez jego zewnętrzne krawędzie, tablicę lub urządzenie, służący 

przede wszystkim promowaniu produktów, usług; 

10) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Rokietnica; 

11) uciążliwości – należy przez to rozumieć oddziaływanie powodujące przekraczanie standardów jakości 

środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

12) urządzenia gospodarki polowej – należy przez to rozumieć urządzenia obsługujące uprawy rolne, w tym 

urządzenia melioracyjne; 

13) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w procentach, 

a określającą stosunek powierzchni całkowitej wszystkich budynków na danej działce do powierzchni 

działki. 

Rozdział 2. 

Symbole i oznaczenia użyte w Uchwale i na Rysunku Planu 

§ 3. Oznaczenia obowiązujące w Uchwale 

1. Obowiązującym oznaczeniem w Uchwale stanowiącym jednoznaczne odniesienie ustaleń 

zagospodarowania przestrzennego i zabudowy do konkretnej części obszaru opracowania jest kod terenu. 

2. Obowiązującym objaśnieniem umownym wskazującym przeznaczenie jest literowe oznaczenie na końcu 

każdego kodu terenu. 

3. Objaśnienia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być tworzone ze skrótów, których znaczenie obowiązuje 

według poniższego zestawienia: 

1) R – co należy rozumieć jako tereny rolnicze; 

2) ZL – co należy rozumieć jako lasy; 

3) ZB – co należy rozumieć jako tereny zieleni nieurządzonej, w stanie naturalnym; 

4) WS – co należy rozumieć jako tereny wód powierzchniowych; 

5) KDD – co należy rozumieć jako tereny dróg publicznych o klasie dojazdowej D; 

6) KDW – co należy rozumieć jako tereny dróg wewnętrznych. 
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§ 4. Oznaczenia obowiązujące na Rysunku Planu 

1. Ilekroć w Uchwale wskazano oznaczenia odbiegające od ustalonych jako podstawowe w przepisach 

odrębnych, są one oznaczeniami uzupełniającymi lub odpowiednio mieszanymi w rozumieniu przepisów 

odrębnych. 

2. Obowiązującymi oznaczeniami na Rysunku Planu są oznaczenia użyte w Uchwale, wskazane w § 3. 

3. Obowiązującym oznaczeniem na Rysunku Planu są barwne pola powiązane z objaśnieniem literowym 

przeznaczenia terenu w taki sposób, że kolor tła odpowiada temu objaśnieniu. 

4. W odniesieniu do przeznaczenia i zagospodarowania terenów, w tym podejmowanych działań 

inwestycyjnych polegających na budowie lub przebudowie, z wyłączeniem remontów, obowiązują oznaczenia 

ujęte w legendzie i na Rysunku Planu, którymi jest: 

1) granica obszaru Planu; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN 15kV wraz z pasem technologicznym; 

5) przebieg dalekosiężnego kabla wojskowej łączności specjalnej; 

6) strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego kościoła oraz zespołu pałacowo-folwarcznego w Żydowie 

zlokalizowanego poza granicami Planu. 

5. Na Rysunku Planu umieszcza się dodatkowe oznaczenia o charakterze informacyjnym, którymi są: 

1) oznaczenie towarzyszące terenom rolniczym w miejscach występowania gruntów ornych o najwyższej 

przydatności rolniczej – II i III klasy bonitacyjnej; 

2) obszar lokalizacji zabytkowego kościoła oraz zespołu pałacowo-folwarcznego w Żydowie – poza granicami 

Planu; 

3) granica gmin sąsiednich – poza granicami Planu; 

4) opis nazw gmin sąsiednich – poza granicami Planu; 

5) opis istniejących dróg publicznych – poza granicami Planu. 

DZIAŁ II. 

Przepisy ogólne 

Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

§ 5. 1. Przeznaczenia terenów określa się w przepisach szczegółowych. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania przeznaczenia innego, niż określone w Uchwale. 

3. Ilekroć w Uchwale wskazano więcej, niż jeden sposób przeznaczenia terenu, o ile treść Uchwały 

nie stanowi inaczej, każdy ze sposobów przeznaczenia terenu może być realizowany niezależnie od 

funkcjonowania pozostałych dopuszczonych sposobów. 

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz budowania i montażu 

wolnostojących trwałych nośników reklamowych. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 7. 1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, których realizacja powodowałaby jakiekolwiek 

przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego 

inwestor posiada tytuł prawny. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 885



2. Zakazuje się prowadzenia działalności, których oddziaływanie mogłoby powodować jakiekolwiek 

przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego 

inwestor posiada tytuł prawny. 

3. Zakazuje się ingerencji w konfigurację terenu niezgodnej z przeznaczeniem terenu określonym Uchwałą, 

oraz niezgodnej z wydaną prawomocną decyzją administracyjną służącą inwestycji. 

4. Dla ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem obiektów infrastruktury obowiązują zasady określone 

w rozdziale 10. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. 1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytkowego kościoła w Żydowie wpisanego do 

rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 2198/A oraz zespołu pałacowo-

folwarcznego w Żydowie wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 

1423/A, jako obszar utrzymania rolnego charakteru w celu zachowania historycznych powiązań widokowych 

oraz zachowania historycznych układów form zieleni. 

2. Zasady ochrony dla strefy ochrony konserwatorskiej, o jakiej mowa w ust. 1 wyznacza się w przepisach 

szczegółowych, odpowiednio dla każdego terenu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. 1. Terenami przestrzeni publicznej występującymi na obszarze Planu są tereny dróg publicznych 

o klasie dojazdowej D, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD. 

2. Poza warunkami, zasadami i standardami kształtowania zagospodarowania określonymi w Rozdziale 

10 dla terenów dróg publicznych nie określa się innych szczególnych wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych. 

Rozdział 6. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 10. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określa się w przepisach szczegółowych, 

odpowiednio dla każdego terenu. 

2. Wszelkie projektowane na obszarze Planu budowle o wysokości równej i większej niż 50m n.p.t. należy 

każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu 

Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

Rozdział 7. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 11. Ustala się zakaz lokalizacji w pasie ochronnym dalekosiężnego kabla wojskowej łączności specjalnej, 

wynoszącego 5,0 m na stronę od rzutu poziomego kabla, wszelkich budynków i budowli oraz nasadzeń drzew 

i krzewów, z dopuszczeniem lokalizacji inwestycji liniowych, które uzyskały uprzednie uzgodnienie 

i akceptację ze strony Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu. 

Rozdział 8. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. Tereny objęte scalaniem i podziałem 

Nie ustala się obszarów objętych scalaniem i podziałem nieruchomości. 

§ 13. Zasady ogólne 

1. Nakazuje się podziały nieruchomości wyznaczone przez linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

2. Dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury. 
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§ 14. Zasady podziału terenów zabudowy i terenów komunikacji i transportu 

Nie ustala się szczególnych zasad podziału terenów zabudowy i terenów komunikacji i transportu. 

Rozdział 9. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 15. 1. Na terenach R ustala się zakaz budowy budynków, w tym zakaz budowy budynków stanowiących 

zabudowę zagrodową, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych w rozumieniu przepisów 

odrębnych. 

2. Na terenach ZL ustala się zakaz budowy budynków, z wyłączeniem terenu 1ZL, na którym zakazuje się 

budowy takich budynków, których przeznaczenie nie jest związane z gospodarką leśną. 

3. Na terenach ZB ustala się zakaz budowy budynków. 

4. Na całym obszarze Planu zakazuje się budowy elektrowni wiatrowych. 

Rozdział 10. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 16. Zasady ogólne 

Ogólne warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu dla terenów komunikacji 

i transportu drogowego polegają na: 

1) zakazie sytuowania trwałych nośników reklamy i trwałych nośników informacji oraz innych obiektów 

budowlanych w sposób ograniczający widoczność użytkowników układu drogowego, a także w sposób 

utrudniający percepcję znaków drogowych poziomych i pionowych, w tym drogowskazów, umieszczanych 

w ramach istniejącego i projektowanego układu drogowego na terenach dostępnych publicznie; 

2) zakazie kształtowania oświetlenia terenów położonych na obszarze Planu, niebędących terenami 

komunikacji i transportu drogowego w sposób pogarszający warunki widoczności bądź inne warunki 

techniczne na drogach; 

3) nakazie kształtowania geometrii skrzyżowań, wjazdów i wyjazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

i należytą widoczność, w tym w szczególności zapewnienie widoczności przez odpowiednie ukształtowanie 

trójkątów widoczności u zbiegu ulic lub dróg, a także wjazdów i wyjazdów; 

4) nakazie zagospodarowania terenów komunikacji i transportu drogowego w sposób spełniający wymogi 

techniczne określone dla dróg pożarowych, w przypadku wykorzystania tych terenów na cele ochrony 

przeciwpożarowej, według przepisów odrębnych. 

§ 17. Drogi publiczne klasy dojazdowej D 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych o klasie dojazdowej D oznaczone w Uchwale i na Rysunku Planu 

symbolem KDD. 

2. Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu dla terenów dróg 

publicznych KDD polegające na: 

1) nakazie wyznaczenia pasa drogowego o minimalnej szerokości 10,0m w liniach rozgraniczających, 

z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszczeniu pozostawienia pasa drogowego o szerokości mniejszej, niż 10,0 m ze względu na istniejące 

zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszczeniu lokalizowania wjazdów i zjazdów z dróg publicznych KDD na tereny przyległe 

z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych; 

4) dopuszczeniu budowy przejść pieszych naziemnych; 

5) zakazie lokalizacji miejsc postojowych; 

6) dopuszczeniu budowy urządzeń drogowych spowalniających ruch kołowy, w szczególności takich jak 

garby, szykany, bariery przysłaniające i inne, w tym takich urządzeń, które miejscami zawężają pole 

przejazdu do minimalnej szerokości wymaganej przepisami odrębnymi; 
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7) dopuszczeniu prowadzenia ciągów infrastruktury gminnej w poprzek oraz wzdłuż drogi, z dopuszczeniem 

prowadzenia ciągów wzdłuż pasa jezdni. 

3. Nakazuje się na terenach dróg publicznych KDD pozostawianie terenów ogólnodostępnych 

z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania elementów urządzenia terenu poprawiających bezpieczeństwo 

ludzi. 

§ 18. Drogi wewnętrzne 

1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone w Uchwale i na Rysunku Planu symbolem KDW. 

2. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych na terenach oznaczonych na Rysunku Planu oraz na 

terenach ZB i R. 

3. Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych 

KDW polegające na: 

1) nakazie wyznaczenia pasa drogowego o minimalnej szerokości 10,0m, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszczeniu pozostawienia pasa drogowego o szerokości mniejszej, niż 10,0 m ze względu na istniejące 

zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszczeniu lokalizowania wjazdów i zjazdów z dróg wewnętrznych KDW na tereny przyległe 

z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych; 

4) dopuszczeniu lokalizowania skrzyżowań i połączeń z terenami komunikacji i transportu drogowego 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszczeniu budowy przejść pieszych naziemnych; 

6) zakazie lokalizacji miejsc postojowych; 

7) dopuszczeniu budowy urządzeń drogowych spowalniających ruch kołowy, w szczególności takich jak 

garby, szykany, bariery przysłaniające i inne, w tym takich urządzeń, które miejscami zawężają pole 

przejazdu do minimalnej szerokości wymaganej przepisami odrębnymi; 

8) dopuszczeniu prowadzenia ciągów infrastruktury gminnej w poprzek oraz wzdłuż drogi, z dopuszczeniem 

prowadzenia ciągów wzdłuż pasa jezdni. 

§ 19. 1. Na obszarze Planu ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegające na 

dopuszczeniu: 

1) zasilania w ciepło obiektów budowlanych położonych na terenie 1ZL z zastosowaniem do wytwarzania 

energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się wskaźnikami emisji 

określonymi w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 2; 

2) zasilania w ciepło obiektów budowlanych położonych na terenie 1ZL z zastosowaniem alternatywnych, 

w szczególności odnawialnych źródeł energii, traktowanych jako źródło zapewniające całkowite lub 

częściowe zapotrzebowanie w ciepło; 

3) zaopatrzenia obiektów budowlanych położonych na terenie 1ZL w wodę z istniejącej i projektowanej sieci 

wodociągowej; 

4) w celu zaopatrzenia obiektów budowlanych położonych na terenie 1ZL w wodę, wykonywania studni i ujęć 

wód podziemnych; 

5) odprowadzania ścieków bytowych z obiektów budowlanych położonych na terenie 1ZL do sieci 

kanalizacyjnej, względnie, o ile sieci kanalizacyjnej brakuje, do zbiorników szczelnych, posiadających 

stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania, zapewniające szczelność i bezpieczeństwo 

użytkowania w zakresie ochrony środowiska, tymczasowo do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 

6) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z obiektów budowlanych położonych na terenie 1ZL do 

wód lub do gruntu w obrębie danej działki; 

7) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów do wód powierzchniowych WS lub 

do gruntu w obrębie danej działki, z zastrzeżeniem pkt 8; 
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8) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do kanalizacji deszczowej, względnie, o ile 

sieci takiej brakuje, po doprowadzeniu do parametrów wymaganych przepisami, do wód lub do gruntu 

w obrębie danej działki; 

9) zasilania w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, a także budowy oraz przebudowy 

sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia, zgodnie ze wskazaniami gestora sieci 

infrastruktury elektroenergetycznej, z dopuszczeniem lokalizowania stacji transformatorowych gestora 

sieci, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt. 1; 

10) przebudowy sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

11) gospodarowania odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz 

zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym dopuszcza się gospodarowanie odpadami powstałymi 

wyłącznie wskutek użytkowania terenu zgodnego z przeznaczeniem; 

12) wyznaczania wraz z ciągami infrastruktury technicznej odpowiadających im stref ochrony, zgodnie 

z aktualnymi przepisami. 

2. Na obszarze Planu ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegające na zakazie: 

1) lokalizowania stacji transformatorowych konsumenckich; 

2) lokalizacji w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, wynoszącego 

7,5 m na stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, wszelkich budynków i budowli oraz sadzenia 

zieleni wysokiej, z zachowaniem odległości określonych w przepisach odrębnych. 

3. Na obszarze Planu ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegające na nakazie 

realizacji zaopatrzenia w wodę do celów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Na obszarze Planu ustala się zasady prowadzenia ciągów infrastruktury technicznej polegające na 

dopuszczeniu: 

1) wyznaczania ciągów sieci gminnej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny 

komunikacji i transportu drogowego, z zachowaniem zasad wyznaczania przebiegów tych sieci określonych 

odrębnymi przepisami; 

2) lokalizowania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami, najdogodniej w miejscach dostępnych 

przez odpowiednie służby z terenu ogólnodostępnego. 

Rozdział 11. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 20. Na obszarze Planu, do dnia 07 lipca 2016 roku obowiązuje koncesja PGNiG S.A. w Warszawie nr 

19/99/p z dnia 07 lipca 1997 roku na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 

Szamotuły. 

DZIAŁ III. 

Przepisy Szczegółowe 

Rozdział 1. 

Tereny 1ZB, 2ZB, 3ZB, 4ZB 

§ 21. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania. 

1. Przeznaczeniem terenu jest zieleń nieurządzona, w stanie naturalnym. 

2. Teren 4ZB jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego kościoła w Żydowie 

wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 2198/A oraz zespołu 

pałacowo-folwarcznego w Żydowie wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

pod nr 1423/A. 

§ 22. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
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1) nie ustala się minimalnego ani maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

2) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 90%; 

3) nakazuje się pozostawienie terenu jako ogólnodostępnego, bez możliwości jego grodzenia; 

4) zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeśli powstały w ten 

sposób obiekt budowlany nie będzie przekraczać maksymalnej wysokości 20,0m na terenach 1ZB, 2ZB 

i 3ZB; 

6) na terenie 4ZB w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego kościoła oraz zespołu pałacowo-

folwarcznego w Żydowie: 

a) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeśli powstałe 

w ten sposób obiekty budowlane nie będą przekraczać maksymalnej wysokości 8,0m, 

b) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu, o ile nie zagraża on bezpieczeństwu ludności i jej 

mieniu. 

2. W ramach zabudowy zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków powiązanych trwale z gruntem. 

Rozdział 2. 

Tereny 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R 

§ 23. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem terenu jest teren rolniczy. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające w postaci dróg wewnętrznych stanowiących obsługę 

komunikacyjną obszarów upraw polowych oraz urządzeń służących melioracji terenów rolnych, 

z uwzględnieniem warunków, zasad i standardów kształtowania zagospodarowania terenów dla dróg 

wewnętrznych KDW, o jakich mowa w § 18. 

3. Teren 10R jest położony w całości w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego kościoła w Żydowie 

wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 2198/A oraz zespołu 

pałacowo-folwarcznego w Żydowie wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

pod nr 1423/A. 

§ 24. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się minimalny i zarazem maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%; 

2) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 90%; 

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeśli powstałe w ten 

sposób obiekty budowlane nie będą przekraczać maksymalnej wysokości 20,0m na terenach 1R, 2R, 3R, 

4R, 5R, 6R, 7R, 8R i 9R; 

4) na terenie 10R w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego kościoła oraz zespołu pałacowo-

folwarcznego w Żydowie: 

a) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeśli powstałe 

w ten sposób obiekty budowlane nie będą przekraczać maksymalnej wysokości 8,0m, 

b) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu, o ile nie zagraża on bezpieczeństwu ludności i jej 

mieniu, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

2. W ramach zabudowy: 

1) zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków, w tym zabudowy zagrodowej, budynków tymczasowych 

i niepowiązanych trwale z gruntem; 

2) dopuszcza się budowę urządzeń gospodarki polowej. 
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§ 25. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Teren podlega ochronie gruntów rolnych 

wynikającej z przepisów odrębnych. 

Rozdział 3. 

Teren 1ZL 

§ 26. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania. 

1. Przeznaczeniem dominującym terenu jest las. 

2. Przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa budynkami i budowlami wyłącznie 

wykorzystywanymi na potrzeby gospodarki leśnej. 

§ 27. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 0%; 

2) wyznacza się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący 10%; 

3) nakazuje się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie niższy niż 85%; 

4) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy określoną na rysunku Planu; 

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz z wytłaczanych 

elementów metalowych; 

6) zakazuje się stosowania ogrodzeń o minimalnym stopniu ażurowości mniejszym, niż 85%; 

7) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeśli powstałe w ten 

sposób obiekty budowlane nie będą przekraczać maksymalnej wysokości 25,0m; 

8) nakazuje się wyznaczanie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na dopuszczony na 

terenie budynek mieszkalny powiązany z wykonywaną na miejscu działalnością w zakresie gospodarki 

leśnej. 

2. W ramach zabudowy: 

1) dopuszcza się zabudowę nie więcej, niż jednym budynkiem mieszkalnym, o maksymalnej powierzchni 

zabudowy 110,0m2, pod warunkiem, że budynek ten powiązany jest z wykonywaną na miejscu 

działalnością w zakresie gospodarki leśnej; 

2) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego, o jakim mowa w pkt 1, o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych; 

3) zakazuje się przekraczania maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynku mieszkalnego, o jakim 

mowa w pkt 1 wynoszącej 16,00m, 

4) nakazuje się krycie budynku mieszkalnego, o jakim mowa w pkt 1 dachem stromym dwuspadowym 

o obowiązującej poziomej kalenicy i kącie nachylenia połaci dachowej od 38º do 45º, z zastrzeżeniem pkt 

12; 

5) dopuszcza się zabudowę nie więcej, niż trzema budynkami gospodarczymi, o łącznej maksymalnej 

powierzchni zabudowy 600,0m2, wyłącznie związanymi z gospodarką leśną; 

6) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, o jakich mowa w pkt 5, o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych; 

7) zakazuje się przekraczania maksymalnej szerokości elewacji frontowej budynków gospodarczych, o jakich 

mowa w pkt 5 wynoszącej 20,00m; 

8) nakazuje się krycie budynków gospodarczych, o jakich mowa w pkt 5 dachami stromymi o kącie 

nachylenia połaci dachowej od 38º do 45º, obowiązującej poziomej kalenicy i jednej z niżej wymienionych 
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rodzajów geometrii: dach dwuspadowy prosty symetryczny, dach dwuspadowy z naczółkami symetryczny, 

z zastrzeżeniem pkt 12; 

9) zakazuje się przekraczania maksymalnej wysokości budynków wynoszącej 8,40m; 

10) zakazuje się wykonywania podpiwniczeń; 

11) zakazuje się stosowania okapów dachu o wysięgu większym, niż 0,80m poza lico ściany zewnętrznej 

w stanie wykończonym; 

12) dopuszcza się umieszczanie nad wejściem dachu na lekkiej konstrukcji stalowej lub drewnianej, 

wspornikowej, o wysięgu nie większym, niż 1,50m. 

3. W ramach działań na istniejącej zabudowie: 

1) dopuszcza się remonty oraz renowacje; 

2) dopuszcza się przebudowę pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy. 

3) dopuszcza się rozbudowę budynków pod warunkiem spełnienia ustaleń ust. 2 w odniesieniu do zabudowy, 

z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) zakazuje się nadbudowy budynków. 

Rozdział 4. 

Tereny 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL 

§ 28. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania Przeznaczeniem terenu jest las. 

§ 29. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 

1) nie ustala się minimalnego ani maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

2) nie ustala się wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 

3) nakazuje się pozostawienie terenu jako ogólnodostępnego, bez możliwości jego grodzenia; 

4) nakazuje się pozostawienie terenu w stanie naturalnym. 

2. W ramach zabudowy zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków. 

Rozdział 5. 

Tereny 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS 

§ 30. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania. Przeznaczeniem terenu są wody powierzchniowe. 

§ 31. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 

1) nie ustala się minimalnego ani maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

2) nie ustala się wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 

3) nakazuje się pozostawienie terenu jako ogólnodostępnego, bez możliwości jego grodzenia; 

4) nakazuje się pozostawienie terenu w stanie naturalnym. 

2. W ramach zabudowy zakazuje się budowy jakichkolwiek budynków. 

DZIAŁ IV. 

Przepisy Końcowe 

§ 32. Opłaty z tytułu art. 36, ust. 4 Ustawy. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost 

wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15 %. 
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§ 33. Podmiot wykonujący Uchwałę Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 34. Termin obowiązywania przepisów Uchwały Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica 

 

(-) Marian Jakobsze 
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