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1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Gminy,  
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej.  
 
§ 4.1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których 

mowa w finansowane bCd> przez budcet gminy lub na 
podstawie porozumieM z innymi podmiotami.  

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15  
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123,  
poz. 858), ze Wrodków budcetu gminy lub poprzez 
partnerstwo publiczno – prawne.  

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
bCd> finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.)4.  

 
§ 5. Prognozowane aródła finansowania przez 

gminCŚ  

1) dochody własne,  
2) dotacje,  
3) pocyczki preferencyjne,  
4) fundusze Unii Europejskiej.  
 
1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201  
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.  
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 1271, 
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420.  
3. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2006 r. Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 140 poz. 984.  
4. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2006 r. Nr 158 poz. 1123, z 2007 r. Nr 21 poz. 124 i Nr 115  
poz. 790, z 2009 r. Nr 69 poz. 586.  
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UCHWAŁA Nr XXXVI/220/09 
 RADY GMINY ROGOWO 
 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC 
mieszkaniow> przy ulicy Kolejowej w Rogowie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.)1 oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.)2, stwierdzaj>c zgodnoWć  
z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo”, 
uchwalonym uchwał> Nr VIII/45/99 Rady Gminy  
w Rogowie z dnia 29 kwietnia 1999 r., uchwala siC, co 
nastCpuje: 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC 
mieszkaniow> przy ulicy Kolejowej w Rogowie,  
w granicach okreWlonych na zał>czniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały w skali 1Ś1000, zwany dalej planem.  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 2. Plan obejmuje działki nr 97, nr 844/3, nr 846  

i nr 847, połocone w Rogowie pow. cniMski, po obu 
stronach ulicy Kolejowej, w s>siedztwie drogi krajowej 
nr 5 (Vwiecie - Bydgoszcz - PoznaM - Wrocław).  

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu literami MN;  

2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu literami 
ZP;  

3) tereny przejWć pieszych publicznych, oznaczone na 
rysunku planu literami KDX;  

4) tereny dróg publicznych dojazdowej, oznaczone na 
rysunku planu literami KDD;  

5) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na 
rysunku planu literami KDL.  
 
§ 4.1. Integraln> czCWci> uchwały jest rysunek 

planu, stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi zał>cznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

4. Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec> 
nastCpuj>ce oznaczenia graficzneŚ  
1) granica uchwalenia planu;  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - WciWle okreWloneś  
3) obowi>zuj>ce linie zabudowy mieszkaniowejś  
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) linie wymiarowe.  

 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ  
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1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 

okreWlone w Rozdziale 2 uchwałyś  
2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady Gminy;  
3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego na mapie sytuacyjno - 
wysokoWciowej w skali 1Ś1000, stanowi>cy 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwałyś  

4) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 
linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  

5) terenie - nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego liniami 
rozgraniczaj>cymi, oznaczony symbolem 
składaj>cym siC z liczby wskazuj>cej kolejny numer 
terenu oraz liter okreWlaj>cych rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenuś  

6) numerze działki - nalecy przez to rozumieć numer 
działki według rejestru ewidencji gruntówś  

7) obowi>zuj>cej linii zabudowy mieszkaniowej - 
nalecy przez to rozumieć liniC, w której nalecy 
usytuować min. 60% Wciany frontowej budynku 
mieszkalnego, stanowi>c> jednoczeWnie maksymaln> 
nieprzekraczaln>, o której mowa w pkt 8, dla 
pozostałej czCWci budynku mieszkalnego i innej 
zabudowy w granicach działkiś  

8) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć minimaln> odległoWć 
projektowanego budynku od linii rozgraniczaj>cej 
przylegaj>cej drogi lub przejWcia pieszegoś  

9) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
obowi>zuj>ce na dzieM realizacji inwestycji 
okreWlonych niniejsz> uchwał>.  

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
 
§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymiŚ  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN,  
2 MN i 3 MN;  

2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 4 ZP i 5 ZP;  

3) tereny przejWć pieszych publicznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 6 KDX i 7 KDX;  

4) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 8 KDD i 9 KDD;  

5) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 10 KDL i 11 KDL.  
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1, dopuszcza siCŚ  
a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 

stoj>c> – orientacyjne obrysy projektowanych 
budynków mieszkalnych z kolejnym numerem 
działki wykreWlono na rysunku planuś  

b) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo – garacowych wolno 
stoj>cych, o architekturze nawi>zuj>cej do 

architektury budynków mieszkalnych, lub 
dobudowanych do budynków mieszkalnych, 
tworz>cych z nimi jednolit> bryłC 
architektoniczn>ś  

c) wydzielenie w budynkach mieszkalnych, 
gospodarczych lub gospodarczo – garacowych 
pomieszczeM handlowych lub o innym profilu 
usług nieuci>cliwych dla mieszkalnictwa (np. 
biura, gabinety wolnych zawodów itp.)  
z działalnoWci> usługow> prowadzon> wył>cznie 
wewn>trz pomieszczeM usługowych,  
o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego i 50% budynku gospodarczego lub 
gospodarczo – garacowegoś  

d) podział na działki zgodnie z liniami podziału 
wewnCtrznego terenów wykreWlonymi na 
rysunku planu;  

e) ł>czenie działek, o których mowa w lit d, w celu 
realizacji potrzeb jednego inwestora;  

f) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 
estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym  
z otoczeniem;  

2) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1, wprowadza siC zakazŚ  
a) lokalizowania garacy blaszanych,  
b) budowy ogrodzeM pełnych i z przCseł 

prefabrykowanych;  
3) na terenach 1 MN, 2 MN i 3 MN, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1:  
a) zabudowa działki nie moce przekroczyć 30% jej 

powierzchni,  
b) wprowadza siC nakaz pozostawienia na kacdej 

działce co najmniej 40% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej,  

c) obowi>zuje zasada lokalizowania max. 2 
budynków, w tym jednego budynku 
mieszkalnego na jednej wydzielonej działce 
budowlanej,  

d) ustala siC obowi>zek zachowania 
obowi>zuj>cych linii zabudowy mieszkaniowej  
i maksymalnych nieprzekraczalnych linii 
zabudowy wykreWlonych na rysunku planuś  

e) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w strefie 
uci>cliwoWci drogi krajowej nr 5, wymaga 
wykonania na koszt własny przez inwestora lub 
jego nastCpców prawnych urz>dzeM 
zabezpieczaj>cych, w szczególnoWci w zakresie 
ochrony akustycznej;  

4) dopuszcza siC przeznaczenie terenu 4 ZP na 
powiCkszenie przylegaj>cej działki zabudowy 
mieszkaniowej bez prawa zabudowy kubaturowej;  

5) teren 5 ZP przeznacza siC na powiCkszenie 
przylegaj>cych działek zabudowy mieszkaniowej 
bez prawa zabudowy kubaturowej, zgodnie z liniami 
podziału wewnCtrznego terenów wykreWlonymi na 
rysunku planu.  
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1) uwzglCdnić nakazy, zakazy i ograniczenia 

wynikaj>ce z połocenia w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich, 
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zawarte w obowi>zuj>cym akcie prawnym 
dotycz>cym jego utworzeniaś  

2) na kacdej działce lub działkach stanowi>cych 
własnoWć jednego inwestora nalecy wyznaczyć 
miejsce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych z mocliwoWci> ich łatwego wywozu na teren 
przeznaczony do ich gromadzenia lub 
unieszkodliwiania wskazany przez władze 
samorz>dowe gminy – gospodarka odpadami musi 
być zgodna z przepisami odrCbnymiś  

3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na 
budowC wymagane jest, w zalecnoWci od potrzeb, 
uWciWlenie warunków geotechnicznych  
i hydrologicznych podłoca zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewrowych przed 
odprowadzeniem do odbiornika musz> być 
podczyszczane w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach;  

5) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz  
i otaczaj>c> zabudowC.  
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC.  

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: przestrzeM publiczn>  
w granicach uchwalenia planu stanowi> docelowo 
tereny przejWć pieszych publicznych, dróg publicznych 
dojazdowych i lokalnych, wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 
i 5.  

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy:  
1) ustala siC obowi>zuj>ce linie zabudowy 

mieszkaniowej i maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2) budynki mieszkalne z mocliwoWci> podpiwniczenia 
parterowe z poddaszem nieucytkowym lub 
parterowe z poddaszem ucytkowym - dopuszcza siC 
WciankC kolankow> poddasza do 1,2 mś  

3) budynki gospodarcze (wzglCdnie garace) lub 
gospodarczo – garacowe parteroweś  

4) poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,8 m 
powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu  
w obrysie rzutu budynku;  

5) wysokoWć budynków mieszkalnych nie moce 
przekroczyć 10,5 m npt licz>c od Wredniej rzCdnej 
terenu na długoWci elewacji w linii zabudowy do 
górnej krawCdzi kalenicyś  

6) wysokoWć budynków gospodarczych nie moce 
przekroczyć 6,0 m od uWrednionego poziomu terenu 
pod budynkiem do najwycszego punktu kalenicyś  

7) dachy o spadku połaci od 25° do 45°, dwuspadowe o 
jednakowym k>cie nachylenia połaci lub 
wielospadowe, kryte dachówk> ceramiczn> lub 
materiałami przypominaj>cymi wygl>dem w/w 
pokrycie - w kolorach naturalnej cegły, br>zowym 
lub grafitowym;  

8) zakaz stosowania agresywnej formy i kolorystyki;  
9) zaleca siC stosowanie w elewacjach naturalnych 

materiałów wykoMczeniowych takich jakŚ kamieM, 
drewno.  
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ nie ustala siC.  

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. d i lit. e.  

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  
1) zabudowC nalecy lokalizować z uwzglCdnieniem 

istniej>cych i projektowanych przebiegów sieci 
infrastruktury technicznej, z zachowaniem 
odległoWci od tych sieci wymaganych przepisami 
odrCbnymi, a w przypadku awarii zobowi>zuje siC 
właWciciela działki lub jego nastCpcC prawnego do 
nieodpłatnego umocliwienia gestorowi sieci dostCpu 
do niej;  

2) wyznacza siC strefC ograniczonego ucytkowania 
wzdłuc istniej>cej linii napowietrznej 
elektroenergetycznej SN 15 kV, w odległoWci 5,0 m 
od osi linii (licz>c w poziomie), tak jak wrysowano 
orientacyjnie na rysunku planu, w obrCbie której 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne musz> być 
uzgadniane z właWciwym zakładem energetycznymś  

3) strefa, o której mowa w pkt 2, moce ulec likwidacji 
na odcinku, na którym nast>pi demontac linii 
napowietrznej;  

4) ustala siC strefC ochronn> linii kablowej 
telekomunikacji miCdzymiastowej szerokoWci  
10,0 m, po 5,0 m od osi trasy, o orientacyjnym 
przebiegu naniesionym na rysunku planu, w obrCbie 
której wszelkie zamierzenia inwestycyjne musz> być 
uzgadniane z właWciwym zakładem telekomunikacji.  
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ  
1) ustala siC linie rozgraniczaj>ce przejWć pieszych 

publicznych:  
a) 6 KDX w pasie o szerokoWci 2,5 mś  
b) 7 KDX w pasie o szerokoWci 3,0 mś  

2) ustala siC linie rozgraniczaj>ce drogi publicznej 
dojazdowej 8 KDD w pasie o zmiennej szerokoWci, 
zgodnie z rysunkiem planu (jezdnia szerokoWci min. 
5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik 
szerokoWci min. 2,0 m lub pieszo – jezdnia  
o szerokoWci min. 5,0 m) – pas wzdłuc działki 
s>siedniej nr 101 przeznacza siC docelowo na 
poszerzenie projektowanej na jej terenie drogi 
publicznej dojazdowej – do tego czasu dopuszcza siC 
wykorzystanie tego odcinka drogi jako ci>gu pieszo 
– jezdnego;  

3) fragment terenu o zmiennej szerokoWci, zgodnej  
z rysunkiem planu, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 9 KDD, przeznacza siC na poszerzenie 
przylegaj>cej ulicy Ogrodowejś  

4) fragmenty terenu o zmiennej szerokoWci, zgodnej  
z rysunkiem planu, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 10 KDL i 11 KDL przeznacza siC na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57 – 3898 – Poz. 579 
 

poszerzenie przylegaj>cych ulic Kolejowej  
i Jeziornej;  

5) ustala siC obsługC komunikacyjn> wydzielonych 
działekŚ  
a) na terenie 1 MN z przylegaj>cych ulic Kolejowej 

i Jeziornej oraz działki gminnej nr 837,  
b) na terenach 2 MN i 3 MN wył>cznie  

z bezpoWrednio przylegaj>cych do nich drogi 
publicznej dojazdowej 8 KDD i ulicy 
Ogrodowej;  

6) wprowadza siC zakaz wykonywania zjazdów z drogi 
krajowej nr 5 na tereny zieleni 4 ZP i 5 ZP;  

7) na kacdej z wydzielonych działek budowlanych 
nalecy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe 
lub garac dla samochodów ucytkowników stałych  
i 1 miejsce postojowe dla samochodów 
ucytkowników przebywaj>cych okresowoś  

8) na terenach komunikacji dopuszcza siC realizacjC 
dróg rowerowych oraz sieci uzbrojenia terenu  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej;  

9) zaopatrzenie w wodC z rozbudowanej wiejskiej sieci 
wodoci>gowejś  

 10) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych 
bezpoWrednio do gruntu w granicach działki lub do 
odbiornika;  

 11) odprowadzenie Wcieków do wiejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej - do czasu objCcia terenów 
ogólnowiejskim układem kanalizacyjnym dopuszcza 
siC tymczasowe gromadzenie Wcieków w szczelnych 
bezodpływowych wybieralnych zbiornikach 
przeznaczonych na Wcieki, ale po wybudowaniu 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty 
nalecy obowi>zkowo podł>czyć do sieci, a zbiorniki 
bezwzglCdnie zlikwidowaćś  

 12) zaopatrzenie w energiC elektryczn> zgodnie  
z ustaleniami okreWlonymi w ust. 13ś  

 13) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.Ś elektryczne, olejowe lub gazowe 
itp.).  
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
nie ustala siC.  

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
w przypadku zbywania nieruchomoWci ustala siC stawki 
w wysokoWciŚ  
1) 15% dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wymienionych w ust. 1 pkt 1,  
2) 0% dla terenów zieleni, przejWć pieszych 

publicznych, dróg publicznych dojazdowych  
i lokalnych, wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5.  
13. Ustala siC zasady zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>Ś  
1)  zasilanie z linii kablowych niskiego napiCcia 

wyprowadzonych z dwóch stacji 
transformatorowychŚ istniej>cej „Jeziorna”, 
zlokalizowanej poza południowo-zachodni> granic> 

opracowania oraz z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej,  

2) lokalizacja stacji projektowanej w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej symbolem  
8 KDD lub 18 KDD (zgodnie z opracowywanym 
planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic LeWnej i Ogrodowej),  

3) istniej>c> stacjC transformatorow> „Jeziorna” nalecy 
dostosować do zwiCkszonego obci>cenia,  

4) z istniej>cej i projektowanej stacji 
transformatorowych nalecy wyprowadzić wył>cznie 
linie kablowe niskiego napiCcia, układane pod 
powierzchni> ziemi w istniej>cych i projektowanych 
drogach publicznych oraz terenach 
ogólnodostCpnych,  

5) zakłada siC utrzymanie przebiegu napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia (SN), przebiegaj>cej przez teren 
opracowania; ewentualna jej przebudowa lub 
skablowanie moce być wykonane na warunkach 
gestora sieci,  

6) od istniej>cej linii napowietrznej SN obowi>zuje 
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy  
w odległoWci 5 m od osi linii,  

7) w przypadku przebudowy linii napowietrznej SN na 
liniC kablow> ograniczenia odległoWci zabudowy 
okreWlone na rysunku planu stan> siC nieaktualne,  

8) nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
linii w celu jej obsługi, konserwacji, awarii  
i modernizacji.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy.  
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi 
w cycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.  

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy 
Ryszard Kawka 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 1271, 
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420  
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201  
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413  
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXXVI/220/09 

Rady Gminy Rogowo 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkaniow> 
przy ulicy Kolejowej w Rogowie (działki nr 97,  
nr 844/3, nr 846 i nr 847) 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)1, Rada Gminy 
Rogowo rozstrzyga, co nastCpujeŚ  

 
Rada Gminy w Rogowie nie rozstrzyga w sprawie 

rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC 
mieszkaniow> przy ulicy Kolejowej w Rogowie, gdyc  
w okresie wyłocenia projektu miejscowego planu wraz 
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko do 
publicznego wgl>du w dniach od 25 wrzeWnia 2009 r. do 
23 paadziernika 2009 r. oraz w terminie 14 dni po tym 
okresie, tj. do dnia 06 listopada 2009 r., nie wniesiono 
cadnych uwag.  
 
1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201  
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.  
 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XXXVI/220/09 
Rady Gminy Rogowo 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkaniow> 
przy ulicy Kolejowej w Rogowie (działki nr 97,  
nr 844/3, nr 846 i nr 847) 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)1, Rada Gminy 
Rogowo rozstrzyga, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.)2 zadania 
własne gminy.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj> traktowane jako zadania 
wspólneŚ  

1) inwestycje w liniach rozgraniczaj>cych 
poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulic  
z oWwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zieleni>ś  

2) inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi ulic.  
3. Prognozowany koszt inwestycji został okreWlony 

w sporz>dzonej na potrzeby projektu planu prognozy 
skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt 
inwestycji zostanie okreWlony w wyniku zamówienia  
w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.  

 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 1Ś  
1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m. in. prawa 
budowlanego, o zamówieniach publicznych,  
o samorz>dzie gminnym, gospodarce komunalnej  
i o ochronie Wrodowiskaś  

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej i ciepła realizowane bCd> 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisamiś  

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.  
 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104 z póan. zm.)3, przy czym:  
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Gminy,  
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej.  
 
§ 4.1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których 

mowa w finansowane bCd> przez budcet gminy lub na 
podstawie porozumieM z innymi podmiotami.  

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15  
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123,  
poz. 858), ze Wrodków budcetu gminy lub poprzez 
partnerstwo publiczno – prawne.  

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
bCd> finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.)4.  

 
§ 5. Prognozowane aródła finansowania przez 

gminCŚ  
1) dochody własne,  
2) dotacje,  
3) pocyczki preferencyjne,  
4) fundusze Unii Europejskiej.  
 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57 – 3901 – Poz. 579,580 
 
1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201  
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.  
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 1271, 
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420.  
3. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2006 r. Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 140 poz. 984.  
4. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  
z 2006 r. Nr 158 poz. 1123, z 2007 r. Nr 21 poz. 124 i Nr 115  
poz. 790, z 2009 r. Nr 69 poz. 586.  
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UCHWAŁA Nr XXXVI/221/09 
 RADY GMINY ROGOWO 
 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC rekreacji 
indywidualnej, urz>dzenia turystyczne i usługi sportu przy ulicy Topolowej w Rogowie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.)1 oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.2), stwierdzaj>c zgodnoWć  
z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo”, 
uchwalonym uchwał> Nr VIII/45/99 Rady Gminy  
w Rogowie z dnia 29 kwietnia 1999 r., uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC 
rekreacji indywidualnej, urz>dzenia turystyczne i usługi 
sportu przy ulicy Topolowej w Rogowie, w granicach 
okreWlonych na zał>czniku Nr 1 do niniejszej uchwały  
w skali 1:1000, zwany dalej planem.  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 2. Plan obejmuje działki nr 1317, nr 1318,  

nr 1319, nr 1320, nr 1321, nr 1322, nr 1323, nr 1324,  
nr 1325, nr 1326, nr 1327, nr 1328, nr 1329, nr 1330,  
nr 1331, nr 1332, nr 1333, nr 1335, nr 1336, nr 1193/1, 
nr 1194 i nr 1195, połocone w Rogowie pow. cniMski, 
pomiCdzy ulic> Topolow> a Jeziorem Zioło, nad rzek> 
Wełn>.  

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś  

1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 
oznaczone na rysunku planu literami RI;  

2) teren zabudowy rekreacji indywidualnej  
i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na 
rysunku planu literami RI, MN;  

3) teren urz>dzeM turystycznych i zieleni, oznaczony na 
rysunku planu literami UT, ZP;  

4) teren usług sportu i zieleni, oznaczony na rysunku 
planu literami US, ZP;  

5) teren urz>dzeM odprowadzania Wcieków, oznaczony 
na rysunku planu literami NO;  

6) teren ci>gu publicznego pieszo - jezdnego, 
oznaczony na rysunku planu literami KDY;  

7) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na 
rysunku planu literami KDD.  

 
§ 4.1. Integraln> czCWci> uchwały jest rysunek 

planu, stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi zał>cznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

4. Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec> 
nastCpuj>ce oznaczenia graficzneŚ  
1) granica uchwalenia planu;  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - WciWle okreWloneś  
3) granica strefy ochronnej od brzegów jeziora i rzekiś  
4) obowi>zuj>ce linie zabudowyś  
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6) linie wymiarowe.  
 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ  
1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 

okreWlone w Rozdziale 2 uchwałyś  
2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady Gminyś  
3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu miejscowego na mapie sytuacyjno - 
wysokoWciowej w skali 1Ś1000, stanowi>cy 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwałyś  

4) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 
linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  

5) terenie - nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego liniami 
rozgraniczaj>cymi, oznaczony symbolem 
składaj>cym siC z liczby wskazuj>cej kolejny numer 
terenu oraz liter okreWlaj>cych rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenuś  

6) numerze działki - nalecy przez to rozumieć numer 
działki według rejestru ewidencji gruntówś  


