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UCHWA£A Nr XXXVI/271/2009 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Rokietnica,
rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoñski

Poz. 1970

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z pó�niejszymi zmianami) oraz 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 pó�niejszymi
zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania gminy Rokietnica� -
uchwa³a Nr XIX/162/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia
14.12.1999 roku ze zmianami, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Rokietni-
ca, rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoñ-
ski, obejmuj¹cy obszar dzia³ek nr 18, 46/1, 46/3-46/5, 47-50, 51/
1, 51/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53-55, 56/1, 56/2, 57/2-57/4, 58, 59/1,
59/2, 60, 61, 62, 63/2-63/5, 64-69 i czê�ci dzia³ek nr 8, 13/1, 13/
2 po³o¿onych w Rokietnicy, zwany dalej planem.

§2. Plan obejmuje obszar, którego granice okre�lono na
rysunku planu.

§3. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest:

1) rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowo�ci Rokietnica, rejon
ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoñski, w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Rokietnica o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Rokietnica o sposobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.

DZIA£ I

Przepisy ogólne

§4. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) elementach systemu informacji gminnej - nale¿y przez to
rozumieæ system tablic informacyjnych, w tym tablicê z
nazw¹ ulicy, numerem posesji, tablicê z oznaczeniem
przy³¹czy urz¹dzeñ technicznych;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej
mog¹ siê znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej
terenu;

3) obiektach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty i sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;

4) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
tak¹ liniê zabudowy, na której musi siê znajdowaæ �ciana
frontowa przynajmniej jednego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w polu inwestycyjnym;

5) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi nie wiêcej
ni¿ 30%;

6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê terenu wyznaczon¹ przez rzut pionowy nad-
ziemnych zewnêtrznych �cian budynków w stanie wykoñ-
czonym;

7) polu inwestycyjnym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
zamierzenia budowlanego, zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118
z pó�niejszymi zmianami), sk³adaj¹cy siê z czê�ci, jednej
lub kilku dzia³ek gruntu;

8) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�niki informacji
wizualnej na temat towarów i us³ug, w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami za wyj¹tkiem elementów systemu infor-
macji gminnej;

9) rysunku - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu, o
którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1;

10) stacjach bazowych telefonii komórkowej - nale¿y przez to
rozumieæ obiekty radiokomunikacyjne, sk³adaj¹ce siê z
urz¹dzeñ elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej
i zestawu anten;

11) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony
na rysunku liniami rozgraniczaj¹cymi;

12) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Rokietnica;

13) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami).



— 11305 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 121 Poz. 1970

DZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

ROZDZIA£ I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania.

§5. Granica obszaru objêtego planem miejscowym stano-
wi jednocze�nie liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

§6. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1MN i 2MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

3) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku sym-
bolami 1U, 2U, 3U, 4U i 5U;

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbola-
mi 1KD-Z, 2KD-Z i KD-L;

5) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku symbo-
lami 1KDW, 2KDW i KDW-X.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§7. 1. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego dopuszcza siê lokalizowanie:

1) urz¹dzeñ budowlanych, zwi¹zanych z obiektami budowla-
nymi, sytuowanymi na terenie;

2) placów parkingowych, doj�æ i dojazdów;

3) obiektów ma³ej architektury;

4) ogrodzeñ a¿urowych;

5) wiêcej ni¿ jednego budynku na dzia³ce budowlanej;

6) budynku na kilku dzia³kach gruntu;

7) obiektów infrastruktury technicznej;

8) podziemnych obiektów infrastruktury technicznej tak¿e
poza obowi¹zuj¹cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy.

2. Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych poza liniami
zabudowy obiektów infrastruktury technicznej, ich remonty i
rozbudowê.

3. Ustala siê lokalizowanie pasa zieleni izolacyjnej o
szeroko�ci co najmniej 5 m:

1) na terenie 1MW wzd³u¿ granicy z terenem 1U;

2) na terenie 1U wzd³u¿ granicy z terenem 1MW.

4. Zakazuje siê lokalizowania:

1) stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 1MN,
2MN, 1MW, 2MW, 3MW i 4MW, 3U, 4U i 5U;

2) ogrodzeñ z prefabrykowanych pe³nych i a¿urowych ele-
mentów betonowych;

3) reklam.

§8. 1. Na terenach 1MN i 2MN:

1) dopuszcza siê lokalizowanie budynków mieszkalnych wolno
stoj¹cych, budynków gospodarczych i gara¿y, zgodnie z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych obiektów dzia³al-
no�ci gospodarczej i us³ug, ich remonty, z mo¿liwo�ci¹
rozbudowy i wprowadzania nowych funkcji us³ugowych,
których uci¹¿liwo�æ nie mo¿e wykraczaæ poza granice
dzia³ki.

2. Ustala siê lokalizowanie jednego wjazdu na dzia³kê
budowlan¹.

§9. 1. Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW dopuszcza
siê lokalizowanie:

1) zespo³ów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy na polach inwestycyjnych;

2) budynków gara¿owych wolno stoj¹cych, jedno i wielosta-
nowiskowych, w odleg³o�ci co najmniej 30 m od obowi¹-
zuj¹cej linii zabudowy na terenach 1MW, 2MW i zgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

2. Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
wielorodzinnych, ich remonty i przebudowê.

§10. Na terenach 1U, 2U, 3U, 4U i 5U dopuszcza siê
lokalizowanie:

1) budynków us³ugowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

2) budowli i budynków us³ugowych mieszcz¹cych funkcje
edukacji, kultury i/lub sportu oraz us³ugi towarzysz¹ce tym
funkcjom, na terenach 1U i 2U;

3) budynków u¿yteczno�ci publicznej i us³ugowych na tere-
nie 3U;

4) budynków us³ugowych, mieszcz¹cych us³ugi motoryza-
cyjne na terenie 5U;

5) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków z zacho-
waniem ich funkcji, ich remonty oraz mo¿liwo�æ rozbudo-
wy.

§11. Ustala siê zachowanie budynków zabytkowych i pod
ochron¹ konserwatorsk¹:

1) ko�cio³a zabytkowego na terenie 3U, wpisanego do reje-
stru zabytków pod nr 2622/A decyzj¹ z dnia 30.06. 1997 r.;

2) budynku ujêtego w ewidencji zabytków na terenie 4U.
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ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

§12. 1. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) uzupe³nienie zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ wszyst-
kich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

2) segregacjê i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi oraz gminnym planem gospodarki
odpadami;

3) ochronê powietrza, wód i powierzchni ziemi, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) zachowanie, okre�lonych w przepisach odrêbnych, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tere-
nach 1MN i 2MN;

5) zachowanie, okre�lonych w przepisach odrêbnych, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tere-
nie 3U, w granicy nieruchomo�ci z budynkiem z istniej¹c¹
funkcj¹ mieszkaniow¹, je¿eli funkcja mieszkaniowa tego
budynku zostanie zachowana;

6) zachowanie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, dopusz-
czalnych poziomów ha³asu w �rodowisku jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW;

7) zachowanie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, dopusz-
czalnych poziomów ha³asu w �rodowisku jak dla terenów
zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y na terenach, oznaczonych na rysunku
symbolami 1U, 2U oraz 4U;

8) zachowanie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, dopusz-
czalnych poziomów ha³asu w �rodowisku jak dla terenów
zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y na terenie, oznaczonym na rysunku
symbolem 3U, je¿eli funkcja lokalizowanych tam budyn-
ków u¿yteczno�ci publicznej bêdzie tego wymaga³a;

9) zachowanie sprawno�ci istniej¹cego systemu drenarskie-
go.

2. Dopuszcza siê wykorzystanie nadmiaru mas ziem-
nych, pozyskanych podczas robót budowlanych na obszarze
planu lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Zakazuje siê lokalizowania:

1) inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko, z wyj¹tkiem obiektów infrastruktury technicznej i
dróg;

2) us³ug i urz¹dzeñ powoduj¹cych wzrost poziomu ha³asu.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§13. Ustala siê:

1) uzgadnianie wszelkich prac prowadzonych przy budynku
zabytkowego ko�cio³a poewangelickiego, ze stanowiska
konserwatorskiego, zgodnie z przepisami odrêbnymi; za-
kaz przebudowy i rozbudowy ko�cio³a;

3) uzgadnianie robót budowlanych, mog¹cych mieæ wp³yw
na wygl¹d budynku dawnej szko³y (dz. nr 63/4), ujêtej w
ewidencji zabytków, ze stanowiska konserwatorskiego.

§14. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi
i ziemnymi, je¿eli jest on wymagany przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ V

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§15. 1. Na terenach 1MN i 2MN, w zakresie parametrów
i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej i nie wiêcej ni¿ 250 m2;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniej ni¿
40% powierzchni dzia³ki budowlanej;

3) wysoko�æ budynku mieszkalnego - nie wiêksza ni¿ 9,0 m,
i nie wiêksza ni¿ 2 kondygnacje nadziemne, w tym pod-
dasze u¿ytkowe;

4) poziom posadzki parteru na wysoko�ci do 1 m nad pozio-
mem terenu;

5) wysoko�æ budynku gospodarczego i gara¿u - nie wiêksza
ni¿ 4,5 m;

6) dachy strome, dwu lub wielospadowe, symetryczne, o
k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30° - 45° przy czym
dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich nad gara¿ami
i budynkami gospodarczymi;

7) powierzchniê dzia³ki budowlanej - nie mniejsz¹ ni¿ 500 m2,
za wyj¹tkiem istniej¹cych dzia³ek o mniejszej powierzchni
na terenie 1MN i z zastrze¿eniem ust. 2;

8) zapewnienie w granicach dzia³ki budowlanej miejsc posto-
jowych, z zastrze¿eniem, ¿e ich ilo�æ nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny.

2. Dopuszcza siê:

1) podzia³y wtórne dzia³ek pod warunkiem mo¿liwo�ci za-
chowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
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zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszystkich
dzia³kach powsta³ych w wyniku tego podzia³u;

2) wydzielenia dzia³ek zwi¹zanych z realizacj¹ obiektów infra-
struktury technicznej o powierzchni niezbêdnej do realiza-
cji inwestycji.

§16. 1. Na terenach 1MW, 2MW, 3MW i 4MW w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy nie wiêcej ni¿ 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej i nie wiêcej ni¿ 200 m2 dla ka¿dego
budynku mieszkalnego;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ - nie mniej ni¿
35% powierzchni dzia³ki budowlanej;

3) wysoko�æ budynku mieszkalnego - nie wiêksza ni¿ 11,0 m;

4) poziom posadzki parteru na wysoko�ci do 1 m nad pozio-
mem terenu, oznaczonym na rysunku;

5) wysoko�æ budynków gara¿owych - nie wiêksza ni¿ 4,0 m;

6) dachy p³askie lub dachy strome, dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 20°-
35°;

7) powierzchniê dzia³ki budowlanej - zgodnie z granicami pól
inwestycyjnych, oznaczonych na rysunku symbolem, z
zastrze¿eniem ust. 2 pkt 2; dopuszcza siê lokalizowanie
zamierzenia budowlanego na kilku polach inwestycyj-
nych;

8) zapewnienie w granicach dzia³ki budowlanej miejsc posto-
jowych dla mieszkañców, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, z zastrze¿eniem, ¿e ich liczba nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny.

2. Dopuszcza siê:

1) podzia³y wtórne dzia³ek pod warunkiem mo¿liwo�ci za-
chowania zasad zabudowy

1 zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami ni-
niejszego planu na wszystkich dzia³kach powsta³ych w wyniku
tego podzia³u;

2) wydzielenia dzia³ek zwi¹zanych z realizacj¹ obiektów infra-
struktury technicznej o powierzchni niezbêdnej do realiza-
cji inwestycji.

§17. 1. Na terenach 1U, 2U, 3U, 4U i 5U w zakresie
parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dla terenu 1U nie wiêcej ni¿ 50%
powierzchni terenu;

2) powierzchniê zabudowy dla terenu 2U i 4U nie wiêcej ni¿
30% powierzchni terenu;

3) powierzchniê zabudowy dla terenu 3U i 5U nie wiêcej ni¿
35% powierzchni dzia³ki budowlanej;

4) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dla terenu 1U,
3U i 5U - nie mniej ni¿ 20% powierzchni terenu;

5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dla terenu 2U i
4U - nie mniej ni¿ 30% powierzchni terenu;

Poz. 1970

6) wysoko�æ budynków - nie wiêksza ni¿ 12,0 m i nie wiêksza
ni¿ 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;

7) poziom posadzki parteru na wysoko�ci do 1 m nad pozio-
mem terenu;

8) dachy p³askie lub dachy strome, dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
20°- 35°;

9) zapewnienie w granicach dzia³ki budowlanej miejsc posto-
jowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, z zastrze¿eniem,
¿e ich ilo�æ musi zaspokajaæ pe³ne potrzeby parkingowe
i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 miejsc postojowych na
1.000 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych,
przy czym ustalenie to nie dotyczy budynków o�wiaty oraz
ko�cio³a.

2. Dopuszcza siê:

1) podzia³y wtórne dzia³ek pod warunkiem mo¿liwo�ci za-
chowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszystkich
dzia³kach powsta³ych w wyniku tego podzia³u;

2) wydzielenia dzia³ek zwi¹zanych z realizacj¹ obiektów infra-
struktury technicznej o powierzchni niezbêdnej do realiza-
cji inwestycji.

ROZDZIA£ VI

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§18. Zakazuje siê lokalizowania budynków z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi w strefie wolnej od
zabudowy, wzd³u¿ istniej¹cych linii elektroenergetycznych
SN, zgodnie z przepisami odrêbnymi do czasu przebudowy
tych linii na kablowe.

§19. Na terenie 3U, w odniesieniu do budynku do adapta-
cji, oznaczonego na rysunku symbolem, dopuszcza siê:

1) zachowanie, remonty i przebudowê, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) zachowanie istniej¹cej funkcji mieszkaniowej.

ROZDZIA£ VII

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§20. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomo�ci, z zastrze¿eniem pkt 2) i 3);

2) odprowadzenie �cieków w postaci wód opadowych i
roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji
deszczowej;
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3) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, oczyszcza-
nie �cieków w postaci wód opadowych i roztopowych,
przed wprowadzeniem ich do ziemi lub do wód, do jako�ci
wymaganej w przepisach odrêbnych, w przypadkach okre-
�lonych przepisami odrêbnymi, w szczególno�ci z zanie-
czyszczonej powierzchni szczelnej parkingów o powierzch-
ni powy¿ej 0,1 ha oraz terenów sk³adowych;

4) odprowadzanie �cieków bytowych do kanalizacji sanitar-
nej;

5) odprowadzenie �cieków przemys³owych do kanalizacji
sanitarnej, a w przypadku, gdy �cieki te przekraczaj¹
normatywne warto�ci dla �cieków komunalnych, lokaliza-
cjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych na terenie dzia³ki;

6) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;

7) zasilanie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycz-
nej;

8) zaopatrzenie w ciep³o w nowoprojektowanych obiektach
budowlanych z zastosowaniem technologii niskoemisyj-
nych, w tym paliw p³ynnych, gazowych i sta³ych oraz
alternatywnych �róde³ energii;

9) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

2. Dopuszcza siê:

1) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicz-
nej, w tym w szczególno�ci sieci wodoci¹gowej, kanaliza-
cyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciep³owniczej;

2) lokalizowanie: sieci wodoci¹gowej, gazowej, elektroener-
getycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej i innych obiektów infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Zakazuje siê lokalizowania nowych napowietrznych
obiektów infrastruktury technicznej.

§21. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy
systemów komunikacji, dla wyznaczonych na rysunku liniami
rozgraniczaj¹cymi terenów oznaczonych symbolami 1KD-Z,
2KD-Z, KD-L, 1KDW, 2KDW i KDW-X ustala siê:

1) dla terenów KD-Z klasê zbiorcz¹;

2) dla terenu KD-L klasê lokaln¹;

3) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-
kiem planu: terenu 1KD-Z od 13,5 do 20,5 m, terenu 2KD-
Z od 14,0 do 18,0 m, terenu KD-L od 14,0 do 16,0 m, terenu
1KDW 10,0 m, terenu 2KDW od 10,0 do 14,5 m, terenu
KDW-X od 5,0 do 11,0 m;

4) przekrój dróg dla terenów 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L docelowo
jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu i obustronnymi
chodnikami z dopuszczeniem odstêpstw w miejscach ogra-
niczeñ terenowych;

5) przekrój dróg dla terenów KDW pieszo-jezdny;

6) przekrój drogi KDW-X przystosowany do prowadzenia
ruchu pieszego i rowerowego;

7) parametry uk³adu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacj¹
i przepisami odrêbnymi;

8) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogo-
wego, w szczególno�ci jezdni oraz chodników w granicach
obszaru planu oraz z zewnêtrznym uk³adem komunikacyj-
nym, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) zjazdy na teren 1MN z dróg publicznych, oznaczonych
symbolami KD-L i 1KD-Z oraz drogi wewnêtrznej, oznaczo-
nej na rysunku symbolem 1KDW;

10) zjazdy na teren 2MN w miejscach istniej¹cych zjazdów z
drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD-Z;

11) zjazdy na teren 1MW z drogi wewnêtrznej, oznaczonej
symbolem 1KDW oraz z drogi publicznej oznaczonej sym-
bolem KD-L;

12) zjazdy na teren 2MW z drogi wewnêtrznej, oznaczonej
symbolem 2KDW;

13) zjazdy na tereny 3MW i 4MW w miejscach istniej¹cych
zjazdów z drogi publicznej, oznaczonej symbolem 2KD-Z;
dopuszcza siê zmianê lokalizacji zjazdu po uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ drogi;

14) zjazdy na teren 1U z drogi publicznej, oznaczonej symbo-
lem KD-L lub z drogi wewnêtrznej, oznaczonej symbolem
2KDW;

15) zjazdy na teren 2U z drogi wewnêtrznej, oznaczonej sym-
bolem 2KDW;

16) zjazdy na tereny 3U i 4U z dróg publicznych, oznaczonych
symbolami 1KD-Z i 2KD-Z, w miejscach istniej¹cych zjaz-
dów; dopuszcza siê zmianê lokalizacji zjazdu po uzgodnie-
niu z zarz¹dc¹ drogi;

17) zjazdy na teren 5U z drogi publicznej, oznaczonej symbo-
lem KD-L poza stref¹ skrzy¿owania z drog¹ 2KD-Z;

18) zachowanie spójnego rozwi¹zania elementów wyposa¿e-
nia drogi, takich jak: jezdnie, chodniki, latarnie, itp.;

19) zachowanie istniej¹cych drzew w pasie drogi 2KD-Z, pod
warunkiem ¿e nie koliduje to z parametrami drogi i
infrastruktur¹ techniczn¹.

2. Dopuszcza siê:

1) lokalizowanie obiektów budowlanych i urz¹dzeñ technicz-
nych zwi¹zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obs³ug¹ ruchu, a tak¿e urz¹dzeñ zwi¹zanych z potrzebami
zarz¹dzania drog¹;

2) lokalizowanie elementów systemu informacji gminnej w
pasie drogi, pod warunkiem, ¿e nie ograniczaj¹ one wi-
doczno�ci w miejscach zjazdów na tereny i skrzy¿owañ;

3) lokalizowanie zjazdów zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) lokalizowanie drogowych obiektów in¿ynierskich;

5) nasadzenia drzew pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to koli-
dowa³o z pozosta³ymi ustaleniami planu i przepisami
odrêbnymi;

6) zachowanie otwartych rowów w pasie dróg zgodnie z
istniej¹cym przebiegiem;
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7) na terenach KD-Z i KD-L dla prowadzenia ruchu rowero-
wego zamianê jednego z chodników na �cie¿kê rowerow¹
lub �cie¿kê pieszo-rowerow¹, z zastrze¿eniem, ¿e na tere-
nie KD-L mo¿liwe jest wyprowadzenie ruchu rowerowego
na jezdniê przy zastosowaniu rozwi¹zañ podnosz¹cych
bezpieczeñstwo rowerzystów.

3. Zakazuje siê lokalizowania:

1) parkingów dostêpnych bezpo�rednio z drogi powiatowej;

2) budynków oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

3) urz¹dzeñ reklamowych i tablic informacyjnych, z wyj¹t-
kiem znaków drogowych oraz elementów informacji
gminnej;

4) ramp, schodów i pochylni obs³uguj¹cych obiekty zlokali-
zowane poza terenem drogi.

ROZDZIA£ VIII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§22. Zakazuje siê tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania terenu.

ROZDZIA£ IX

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§23. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko�ci 15
proc.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe

§24. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Rokietnica.

§25. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica

(-) Teresa Bartol

Poz. 1970
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVI/271/2009

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 11 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY ROKIETNICA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWO�CI ROKIETNICA, REJON UL. SZA-

MOTULSKIEJ, UL. SZKOLNEJ I UL. TRAKT NAPOLEOÑSKI.

Poz. 1970

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Rokietnica rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Uwaga zg³oszona przez: Tadeusza Czerniejewskiego

Ul. Szkolna 7

62-090 Rokietnica

tre�æ uwagi: zgoda na odsprzedanie 5m ziemi na drogê;
rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: uwaga uwzglêdniona w zakresie zmniejsze-
nia szeroko�ci drogi z 12 m na 10 m oraz w zakresie zmiany
jej lokalizacji, tzn. w równej czê�ci na terenie 1U i 2MW.
Nieuwzglêdniona w zakresie wykupu przez Gminê terenu
czê�ci drogi 2KDW, poniewa¿ Gmina nie ma obowi¹zku
wykupu terenu dróg wewnêtrznych.

§2. Uwaga zg³oszona przez: Mariê Duszyñsk¹

Ul. Szkolna 5

62-090 Rokietnica

tre�æ uwagi: zgoda na odsprzedanie 5m ziemi na drogê;
rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: uwaga uwzglêdniona w zakresie zmniejsze-
nia szeroko�ci drogi z 12 m na 10 m oraz w zakresie zmiany
jej lokalizacji, tzn. w równej czê�ci na terenie 1U i 2MW.
Nieuwzglêdniona w zakresie wykupu przez Gminê terenu
czê�ci drogi 2KDW, poniewa¿ Gmina nie ma obowi¹zku
wykupu terenu dróg wewnêtrznych.

§3. Uwaga zg³oszona przez: Jerzego Szcze�niaka

Ul. Chojnicka 72

60-480 Poznañ

tre�æ uwagi: rozszerzenie proponowanej oferty us³ugowej
o dzia³alno�æ handlowo -us³ugow¹, która bêdzie uzupe³nie-
niem us³ug edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych; roz-
strzygniêcie: nieuwzgledniona;

uzasadnienie: dopuszczenie lokalizowania obiektów han-
dlowo-us³ugowych mo¿e spowodowaæ powstanie na terenie
np. restauracji lub pawilonu handlowego. Us³ugi towarzysz¹-
ce funkcji podstawowej, niezbêdne dla jej prawid³owego
funkcjonowania, znajd¹ miejsce w obiektach, których lokali-
zacjê dopuszczaj¹ ustalenia mpzp, np. barek czy wypo¿yczal-
nia sprzêtu sportowego.

§4. Uwaga zg³oszona przez: Jerzego Tomczaka

Ul. Koronna 3A/41

Poznañ

tre�æ uwagi: zmiana przeznaczenia terenu z budownictwa
wielorodzinnego na jednorodzinne; rozstrzygniêcie: nie-
uwzglêdniona:

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi. Do planu
nie zosta³ z³o¿ony wniosek.

§5. Uwaga zg³oszona przez: Roberta Tomczaka

Ul. Szkolna 9

62-090 Rokietnica

tre�æ uwagi: zmiana przeznaczenia terenu z budownictwa
wielorodzinnego na jednorodzinne; rozstrzygniêcie: nie-
uwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendenjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi. Do planu
nie zosta³ z³o¿ony wniosek.

§6. Uwagi zg³oszone przez: Mieszkañców - W³a�cicieli
dzia³ek przy ulicy Szamotulskiej i ul. Szkolnej - Uwaga zbio-
rowa;
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1) tre�æ uwagi: zmiana zapisów dotycz¹cych przeznaczenia
czê�ci terenów nieruchomo�ci z budownictwa wieloro-
dzinnego na jednorodzinne

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹, i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo ³r zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi na terenach
MN, a ruch samochodowy bêdzie porównywalny z ruchem
generowanym przez zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek.

2) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³ i
lokalizacjê nowych, indywidualnych budynków mieszkal-
nych a nie wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfiko-
wan¹, generuj¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy;rozstrzy-
gniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i
Szkolnej, na terenach oznaczonych symbolami 1MN i 2MN.
Ponadto projekt planu zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej o parametrach zbli¿onych do zabudo-
wy jednorodzinnej, wiêc projektowana zabudowa nie bêdzie
kontrastowa³a intensywno�ci¹ z terenem zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

3) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym (tzn.
o� drogi wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym 1U); roz-
strzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski.

§7. Uwagi zg³oszone przez: Dorotê Biedn¹

Ul. Szamotulska 46

62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki 48/2. Brak zgody na przeznaczenie
czê�ci dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo jed-
norodzinne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañców i
potencjalnych nabywców jest zabudowa jednorodzinna
czyli dom z w³asnym ogrodem a nie blok otoczony parkin-
giem lub gara¿ami. rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

 uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy in-
nymi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum
Rokietnicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹
i zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym.
Ponadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby nie przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê, poniewa¿ dzia³ka posiada dostêp
do dwóch istniej¹cych dróg. Ww. droga powinna przebie-
gaæ wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym 1U, sprawiedli-
wie po po³owie szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i lokalizacjê
nowych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§8. Uwagi zg³oszone przez: Janusza Wêc³awka

Ul. Szkolna 11 62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki. Brak zgody na przeznaczenie czê�ci
dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej, wielorodzin-
nej. Przeznaczenie dzia³ek wzd³u¿ ul. Szkolnej pod budow-
nictwo jednorodzinne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania miesz-
kañców i potencjalnych nabywców jest zabudowa jedno-
rodzinna czyli dom z w³asnym ogrodem a nie blok otoczo-
ny parkingiem lub gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokie-
tóicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szkolnej i lokalizacjê no-
wych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwi po korekcie linii
zabudowy wtórny podzia³ dzia³ek i lokalizacjê zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na czê�ciach dzia³ek po³o¿o-
nych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na terenie oznaczonym sym-
bolem 1MN. Ponadto projekt planu zak³ada lokalizacjê zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej o parametrach zbli¿o-
nych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc projektowana zabu-
dowa nie bêdzie kontrastowa³a intensywno�ci¹ z terenem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§9. Uwagi zg³oszone przez: El¿bietê Stranz

Ul. Szamotulska 46 62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki 48/1.

Brak zgody na przeznaczenie czê�ci dzia³ki pod funkcjê
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie dzia³ki
pod budownictwo jednorodzinne. Odpowiedzi¹ na oczekiwa-
nia mieszkañców i potencjalnych nabywców jest zabudowa
jednorodzinna czyli dom z w³asnym ogrodem a nie blok
otoczony parkingiem lub gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne �.
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi
wewnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby nie przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê. Ww. droga powinna przebiegaæ wzd³u¿
granicy z terenem us³ugowym 1U, sprawiedliwie po po³owie
szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i lokalizacjê
nowych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu

Poz. 1970
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zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§10. Uwagi zg³oszone przez: Wies³awa Chojnackiego

Ul. Szamotulska 32

62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki 55. Brak zgody na przeznaczenie
czê�ci dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo jed-
norodzinne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañców i
potencjalnych nabywców jest zabudowa jednorodzinna
czyli dom z w³asnym ogrodem a nie blok otoczony parkin-
giem lub gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê na styku z dzia³k¹ 56/2. Ww. droga
powinna przebiegaæ wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym
1U, sprawiedliwie po po³owie szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i lokalizacjê
nowych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§11. Uwagi zg³oszone przez: Karolinê Piekutê

Ul. Szamotulska 57 62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki nr 50. Brak zgody na przeznaczenie
czê�ci dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej, wie-
lorodzinnej. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo jed-
norodzinne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañców i
potencjalnych nabywców jest zabudowa jednorodzinna
czyli dom z w³asnym ogrodem a nie blok otoczony parkin-
giem lub gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê na styku z dzia³k¹ 56/2. Ww. droga
powinna przebiegaæ wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym
1U, sprawiedliwie po po³owie szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
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struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i lokalizacjê
nowych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§12. Uwagi zg³oszone przez: Violettê Bar³óg-Janas

Ul. Szamotulska 40a

62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki. Brak zgody na przeznaczenie czê�ci
dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo jednorodzin-
ne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañców i potencjal-
nych nabywców jest zabudowa jednorodzinna czyli dom
z w³asnym ogrodem a nie blok otoczony parkingiem lub
gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê na styku z dzia³k¹ 56/2. Ww. droga
powinna przebiegaæ wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym
1U, sprawiedliwie po po³owie szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych Szamotulskiej i lokalizacjê nowych,
indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie wprowa-
dzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generuj¹c¹ wzmo-
¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§13. Uwagi zg³oszone przez: Lidiê Bar³óg

Ul. Szamotulska 40a 62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki. Brak zgody na przeznaczenie czê�ci
dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo jednorodzin-
ne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañców i potencjal-
nych nabywców jest zabudowa jednorodzinna czyli dom
z w³asnym ogrodem a nie blok otoczony parkingiem lub
gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o

Poz. 1970
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parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê na styku z dzia³k¹ 56/2. Ww. droga
powinna przebiegaæ wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym
1U, sprawiedliwie po po³owie szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projektowana droga wewnêtrzna, oznaczo-
na symbolem 1KDW, ma na celu umo¿liwienie racjonalnego
podzia³u na dzia³ki budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy
Szamotulskiej oraz wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infra-
struktury technicznej. Zmiana lokalizacji drogi spowoduje
niekontrolowany rozwój struktury przestrzennej terenu. Po-
wstan¹ dzia³ki z dostêpem do drogi publicznej za po�rednic-
twem dróg s³u¿ebnych o substandardowych parametrach, z
konieczno�ci¹ budowy bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetro-
wych, przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Ponadto
lokalizowanie przedmiotowej drogi we fragmencie na terenie
U jest na niekorzy�æ w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹
oni zapewniony bardzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napo-
leoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i lokalizacjê
nowych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§14. Uwaga zg³oszona przez: Lidiê i Tomasza Herman

Ul. Szamotulska 62-090 Rokietnica

1) tre�æ uwagi: Sprzeciw dla proponowanej struktury zabu-
dowy terenu dzia³ki 51/1 i 51/2. Brak zgody na przeznacze-
nie czê�ci dzia³ki pod funkcjê zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo
jednorodzinne. Odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañ-
ców i potencjalnych nabywców jest zabudowa jednoro-
dzinna czyli dom z w³asnym ogrodem a nie blok otoczony
parkingiem lub gara¿ami.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: celem sporz¹dzenia mpzp jest miêdzy inny-
mi funkcjonalne i przestrzenne wykszta³cenie centrum Rokiet-
nicy. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej pozwoli kszta³towaæ przestrzeñ otwart¹ lub pó³otwart¹ i
zorganizowan¹, co sprzyja tendencjom centrotwórczym. Po-
nadto s¹siedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
planowanych us³ug umo¿liwi w³a�ciwe zagospodarowanie
dzia³ek budowlanych w sposób ograniczaj¹cy ewentualne
niekorzystne oddzia³ywanie funkcji us³ugowej. Projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a z istniej¹-
cymi lub planowanymi domami jednorodzinnymi ani gabary-
tami ani intensywno�ci¹ zabudowy. Dla terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³a ustalona obowi¹zuj¹ca
linia zabudowy, która dotyczy wy³¹cznie budynków mieszkal-
nych, obiekty gara¿owe musz¹ byæ wycofane w g³¹b dzia³ek
budowlanych na odleg³o�æ przynajmniej 30 m, co zagwaran-
tuje komfort estetyczny mieszkañcom budynków jednoro-
dzinnych. Do planu nie zosta³ z³o¿ony wniosek;

2) tre�æ uwagi: korekta przebiegu planowanej drogi we-
wnêtrznej 1KDW w taki sposób, aby przebiega³a przez
przedmiotow¹ dzia³kê na styku z dzia³k¹ 56/2. Ww. droga
powinna przebiegaæ wzd³u¿ granicy z terenem us³ugowym
1U, sprawiedliwie po po³owie szeroko�ci drogi;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga mo¿e dotyczy wy³¹cznie dzia³ki 51/1.
Projektowana droga wewnêtrzna, oznaczona symbolem 1KDW,
ma na celu umo¿liwienie racjonalnego podzia³u na dzia³ki
budowlane terenów dzia³ek wzd³u¿ ulicy Szamotulskiej oraz
wyposa¿enie ich w niezbêdne sieci infrastruktury technicznej.
Zmiana lokalizacji drogi spowoduje niekontrolowany rozwój
struktury przestrzennej terenu. Powstan¹ dzia³ki z dostêpem
do drogi publicznej za po�rednictwem dróg s³u¿ebnych o
substandardowych parametrach, z konieczno�ci¹ budowy
bardzo d³ugich, nawet kilkusetmetrowych, przy³¹czy wodoci¹-
gowych i kanalizacyjnych. Ponadto lokalizowanie przedmio-
towej drogi we fragmencie na terenie U jest na niekorzy�æ
w³a�cicieli tego terenu, poniewa¿ maj¹ oni zapewniony bar-
dzo dogodny dostêp od ulicy Trakt Napoleoñski;

3) tre�æ uwagi: plan powinien umo¿liwiaæ wtórny podzia³
dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej i lokalizacjê
nowych, indywidualnych budynków mieszkalnych, a nie
wprowadzaæ zabudowê obc¹, zintensyfikowan¹, generu-
j¹c¹ wzmo¿ony ruch samochodowy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w czê�ci;

uzasadnienie: plan miejscowy umo¿liwia wtórny podzia³
dzia³ek i lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na czê�ciach dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ ul. Szamotulskiej, na
terenie oznaczonym symbolem 1MN. Ponadto projekt planu
zak³ada lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o
parametrach zbli¿onych do zabudowy jednorodzinnej, wiêc
projektowana zabudowa nie bêdzie kontrastowa³a intensyw-
no�ci¹ z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVI/271/2009

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 11 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWO�CI ROKIETNICA, REJON ULICY SZKOLNEJ, UL. SZAMOTULSKIEJ I UL.

TRAKT NAPOLEOÑSKI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£A-
SNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Poz. 1970

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 pó�n. zm.) oraz ustawê z dnia marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z po�n. zm.), rozstrzyga siê, co nastêpuje:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminne i przedsiêbiorstwa w
kompetencji których le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej, doce-
lowo kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej, gazo-
ci¹gowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na
podstawie przepisów odrêbnych.

3. Okre�lenie terminów i zasad realizacji:

1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, w tym prawa budowlanego, o zamó-
wieniach publicznych, o samorz¹dzie gminnym, gospo-
darce komunalnej, ochronie �rodowiska,

2) inwestycje z zakresu przesy³ania i dystrybucji paliw gazo-
wych i energii elektrycznej realizowane i finansowane
bêd¹ w sposób okre�lony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami (Prawo energetyczne),

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie budowy
docelowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodo-
ci¹gowej realizowane bêdzie wg zasad przyjêtych przy
konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gmi-
ny Rokietnica lub na podstawie porozumienia z innymi
podmiotami.

4) inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

4. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie. Finansowanie inwesty-
cji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy,

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


