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UCHWA£A Nr XXXVIII/282/2009 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylniki,
 rejon ul. Dzia³kowej, gmina Rokietnica dla dzia³ki nr ewid.: 183/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, 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 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr
48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006
r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co
nastêpuje:

§1. Uchwala siê: �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kobylniki, rejon ul. Dzia³kowej, dla dzia³ki nr
ewid.: 183/2�.

§2. Stwierdza siê zgodno�æ planu z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Rokietnica, zatwierdzonym uchwa³¹ nr XIX/162/99
Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 grudnia 1999 r. ze zmianami
- wyrys ze Studium na rysunku planu.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w §1, sk³ada siê z ustaleñ bêd¹cych tre�ci¹
mniejszej uchwa³y oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, bêd¹cego za³¹cznikiem
graficznym Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, bêd¹cego za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, bêd¹-
cego za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej;
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2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Rokietnica, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy czê�æ graficzn¹ planu na mapie w skali 1:1000;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenia, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosu-
nek powierzchni zabudowanej do powierzchni terenu,
wyra¿ony w procentach;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odle-
g³o�æ sytuowania skrajnej �ciany budynku lub jej najbar-
dziej wysuniêtego elementu od linii rozgraniczaj¹cej dro-
gi, rowu lub innego obiektu lub elementu liniowego, w
stosunku do którego linia ta zosta³a okre�lona;

9) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach gospodarowania, przebiegaj¹ce w sposób ozna-
czony na rysunku planu

10) terenach komunikacji - nale¿y przez to rozumieæ drogi
publiczne;

11) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska � nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami;

12) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§5. Przedmiot i zakres planu

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i za-
sad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.

2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y nr XIII/79/2007
Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 pa�dziernika 2007 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany �Miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylniki, rejon
ul. Dzia³kowej, gmina Rokietnica� dla dzia³ki nr ewid.: 183/2.

§6. Obszar objêty planem

1. Planem objêto obszar o powierzchni ok. 0,66 ha.

2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w
po³udniowo-zachodniej czê�ci gminy Rokietnica, w obszarze
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.

§7. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 ust. 1, stanowi¹ one
granice uchwalenia planu.

ROZDZIA£ I

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

zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznacze-
nie:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem MN;

2) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1ZP i 2ZP,

3) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem E,

4) teren drogi gminnej o szeroko�ci 10,0 m w liniach rozgra-
niczaj¹cych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD,

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD, pod
docelowe rozwi¹zanie komunikacyjne - przebudowê skrzy-
¿owania drogi wojewódzkiej nr 184 z drog¹ powiatow¹
nr 2421P,

§9. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê rozgra-
niczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasa-
dach zagospodarowania, wymienione w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§10. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady
kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) projektowane budynki winny byæ sytuowane w obszarze
wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu oraz ustaleniami §22;

2) w ramach poszczególnych dzia³ek nale¿y przewidzieæ
odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych lub gara¿owych
jednak nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe, nie wliczaj¹c
miejsc w gara¿ach.
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ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§11. Nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rze�by terenu, przez niekorzystne
przekszta³canie ich budowy oraz niew³a�ciwe gromadzenie
odpadów i odprowadzanie �cieków.

§12. Ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia dzia³ek w odpo-
wiednio przygotowane miejsca do tymczasowego gromadze-
nia odpadów, które powinny byæ zagospodarowane zgodnie
z obowi¹zuj¹cym systemem gospodarki odpadami na terenie
gminy i przepisami szczególnymi.

§13. Na terenie objêtym planem ustala siê zakaz odpro-
wadzania �cieków do ziemi i stosowania przydomowych
oczyszczalni �cieków.

§14. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych
panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie
stosunki gruntowo-wodne.

§15. Masy ziemne pozyskane podczas prac budowlanych
nale¿y zagospodarowaæ na terenie dzia³ki lub usun¹æ na
miejsca wskazane przez Urz¹d Gminy.

§16. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej podlegaj¹cej ochronie akustycznej, obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w przepisach odrêb-
nych.

2. Zapewnienia w budynkach mieszkalnych oraz innych
budynkach z pomieszczeniami wymagaj¹cymi komfortu aku-
stycznego wymaganych standardów akustycznych zgodnie z
przepisami odrêbnymi, spoczywa na inwestorach wznoszo-
nych obiektów.

§17. 1. W obszarze oddzia³ywania linii elektroenerge-
tycznej �redniego napiêcia 1 5 kV wynosz¹cej po 7,5 m w obie
strony od skrajnych przewodów, obowi¹zuje zakaz lokalizo-
wania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y
pobyt ludzi.

2. W przypadku skablowania linii elektroenergetycznej
SN 15 kV, wyznaczony obszar oddzia³ywania napowietrznej
linii elektroenergetycznej przestanie obowi¹zywaæ i zostanie
wyznaczony, przez w³a�ciciela linii, nowy obszar oddzia³ywa-
nia od skablowanej linii elektroenergetycznej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

§18. Dla celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie
takich no�ników jak: energia elektryczna, paliwa p³ynne, ga-
zowe i sta³e z wy³¹czeniem wêgla oraz alternatywne �ród³a
energii.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
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§19. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty
zabytkowe, brak te¿ nawarstwieñ kulturowych oraz zareje-
strowanych stanowisk archeologicznych objêtych ochron¹
konserwatorsk¹.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej

§20. 1. Przestrzeni¹ publiczn¹ maj¹c¹ charakter ogólno-
dostêpny w obszarze planu jest:

1) droga gminna 1KD wraz z pe³nym uzbrojeniem technicz-
nym;

2) teren pod docelowe rozwi¹zania komunikacyjne 2KD.

§21. W obrêbie przestrzeni publicznych ustala siê zakaz
sytuowania reklam i og³oszeñ.

ROZDZIA£ VI

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

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§22. 1. Na terenach oznaczonych symbolem MN zabu-
dowê oraz urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych oraz na-
stêpuj¹cych warunków:

1) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce sytuowaæ w obszarze
wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej - do II kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe; ca³kowita wyso-
ko�æ budynku mieszkalnego do 9,0 m od poziomu terenu
zastanego do kalenicy dachu;

3) poziom posadzki parteru budynku nie wy¿szy ni¿ 1,0 m
nad powierzchniê terenu;

4) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub mate-
ria³ów dachówko-podobnych w gamie kolorów od brunat-
nego poprzez ceglasty do ciemno czerwonego;

5) powierzchnia zabudowy max. 40%, w tym powierzchnia
zabudowy kubaturowej nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni dzia³ki;

6) ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej wy³¹cznie
a¿urowe, z powierzchni¹ prze�witów min. 40% z dopusz-
czeniem pe³nych do wysoko�ci 0,6 m n.p.t. Zakaz stoso-
wania prefabrykowanych elementów betonowych;

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 60% pow.
dzia³ki;

8) gara¿e nale¿y realizowaæ jako obiekty wbudowane w bry³ê
budynku lub przybudowane do budynku mieszkalnego;
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9) dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych w obsza-
rze oddzia³ywania napowietrznej linii elektroenergetycznej
na podstawie warunków okre�lonych przez w³a�ciciela
linii elektroenergetycznej.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1ZP ustala siê:

1) teren zieleni urz¹dzonej niskiej, stanowi¹cy czê�æ dzia³ki
budowlanej. Wysoko�æ zieleni nie powinna byæ wy¿sza ni¿
1,20 m;

2) przeznaczenie docelowe - rezerwa pod przysz³e rozwi¹za-
nia komunikacyjne; przebudowê drogi powiatowej do
klasy technicznej �G�;

3. Na terenie oznaczonym symbolem 2ZP ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni urz¹dzonej o
charakterze zieleni izolacyjnej;

2) istniej¹cy bezodp³ywowy zbiornik na �cieki przewiduje siê
do likwidacji;

3) mo¿liwo�æ podzia³u terenu zieleni urz¹dzonej i przy³¹cze-
nia ich do przyleg³ych dzia³ek zabudowy mieszkaniowej
jako terenów zieleni.

4. W obszarze planu wyznacza siê teren stacji transfor-
matorowej, przewidzianej do modernizacji, oznaczony na
rysunku planu symbolem E.

ROZDZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§23. Nie okre�la siê terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w
tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpie-
czeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych, wymagaj¹cych ustalenia granic i sposobów ich
zagospodarowania.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§24. 1. Na terenie objêtym planem ustala siê podzia³y
zwi¹zane z wydzieleniem terenów o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi.

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê zachowanie
proponowanych wewnêtrznych podzia³ów na dzia³ki budow-
lane, zgodnie z rysunkiem planu, przy dopuszczeniu korekty
szeroko�ci frontowej dzia³ki ± 1 m,
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§25. Dopuszcza siê o ile zajdzie taka potrzeba ³¹czenie
dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku mieszkalnego
pod warunkiem, ¿e zostan¹ zachowane warunki okre�lone w
przepisach szczególnych oraz ustaleniach planu.

ROZDZIA£ IX

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

§26. Wzd³u¿ istniej¹cej linii elektroenergetycznej �rednie-
go napiêcia 15 kV wyznacza siê obszar oddzia³ywania o
szeroko�ci 7,5 m w obie strony od skrajnych przewodów, w
którym obowi¹zuje zakaz lokalizowania zabudowy z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§27. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu MN ustala siê
wy³¹cznie poprzez projektowan¹ drogê gminn¹ klasy dojaz-
dowej, oznaczon¹ symbolem 1KD o szeroko�ci 10,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych

2. Projektowana droga gminna klasy dojazdowej 1KD
w³¹czona jest do drogi powiatowej znajduj¹cej siê poza
granicami uchwalenia planu,

3. Zakazuje siê w³¹czenie ruchu samochodowego z ul.
Kwiatowej (po³o¿onej poza obszarem planu) do drogi powia-
towej KD 2421P (po³o¿onej poza obszarem planu) poprzez
planowan¹ drogê 1KD,

4. Dla drogi gminnej klasy dojazdowej 1KD, ustala siê:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m,

b) przekrój uliczny -jezdnia utwardzona o szer. 5,0 m,
chodnik obustronny utwardzony

§28. 1. Wyznacza siê dla dróg publicznych, znajduj¹cych
siê poza granicami obszaru objêtego planem, teren pod
docelowe rozwi¹zania komunikacyjne - przebudowê skrzy¿o-
wania drogi wojewódzkiej KD 184 z drog¹ powiatow¹ KD
2421P - oznaczony symbolem 2KD,

2. Zasiêg terenu oznaczony symbolem 2KD przyjmuje
siê wg linii podzia³u ustalonych o projekt przebudowy drogi
Nr 184.

3. Ustala siê na rysunku planu, zasiêg terenu zieleni
niskiej wg przepisów odrêbnych. Zasiêg terenu zieleni niskiej
uwzglêdnia warunki widoczno�ci dojazdu:

a) do skrzy¿owania drogi wojewódzkiej i drogi powiato-
wej,

b) do w³¹czenia drogi gminnej 1KD do drogi powiatowej.

4. Do czasu realizacji przebudowy drogi powiatowej
wyznacza siê w docelowych liniach rozgraniczaj¹cych pas
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zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem 1ZP, Do czasu reali-
zacji przebudowy drogi powiatowej teren 1ZP jest integraln¹
czê�ci¹ terenów MN.

§29. Linie zabudowy nieprzekraczalne nale¿y stosowaæ
odpowiednio i zgodnie z rysunkiem planu.

a) od drogi gminnej dojazdowej 1KD, nieprzekraczalna
linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
drogi,

b) od drogi powiatowej KD2421P, nieprzekraczalna linia
zabudowy wynosi 10,0 m od granicy dzia³ki wzd³u¿
drogi powiatowej,

c) od drogi wojewódzkiej KD184, nieprzekraczalna linia
zabudowy wynosi 20,0 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni drogi wojewódzkiej,

d) od granicy terenu 2ZP, nieprzekraczalna linia zabudo-
wy 5,0 m,

e) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV,
wyznaczony obszar oddzia³ywania po 7,5 m w obie
strony stanowi nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, zgod-
nie z rysunkiem planu.

§30. Ustala siê pod³¹czenie do istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) kanalizacja sanitarna: do czasu realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbiorni-
ków bezodp³ywowych zlokalizowanych w obszarze dzia³ki
i wywóz �cieków bytowych przez koncesjonowanego prze-
wo�nika na oczyszczalniê �cieków;

2) ustala siê zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych w obszarze dzia³ki, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

3) wody opadowe lub roztopowe z terenu drogi dojazdowej
1KD, nale¿y odprowadzaæ w kierunku istniej¹cych odbior-
ników wód opadowych;

4) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej, z
wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ za-
opatrzenia w wodê;

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z istniej¹cych urz¹-
dzeñ elektroenergetycznych;

6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji, takie jak:
energia elektryczna, paliwa p³ynne i sta³e z wy³¹czeniem
wêgla; dopuszcza siê korzystanie z niekonwencjonalnych
i odnawialnych �róde³ energii;

7) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cej i projektowanej sieci
gazowej; dopuszcza siê stosowanie instalacji zbiornikowej
na gaz p³ynny lub olej opa³owy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odrêbnymi;

8) istniej¹c¹ napowietrzn¹ sieæ elektroenergetyczn¹ �rednie-
go napiêcia 15 kV, docelowo przewiduje siê do prze³o¿enia
i skablowania;
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9) istniej¹c¹ napowietrzn¹ sieæ telefoniczn¹ docelowo prze-
widuje siê do prze³o¿enia i skablowania;

10) nowo projektowane sieci i urz¹dzenia uzbrojenia technicz-
nego nale¿y lokalizowaæ w pasie drogowym 1KD,

11) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach szczególnych;

12) podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.

ROZDZIA£ XI

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

§31. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania.

ROZDZIA£ XII

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

§32. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o

Poz. 2699

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 25%.

§33. Z dniem wej�cia w ¿ycie ustaleñ mniejszego planu
traci moc �Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go miejscowo�ci Kobylniki, rejon ul. Dzia³kowej, gmina Ro-
kietnica�, uchwalony uchwa³¹ Nr XVIII/157/99 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 30 listopada 1999 r., (og³oszony w Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 147, poz. 3013 z 29.11.2001 r. ), w czê�ci
dotycz¹cej dzia³ki o nr ewid.: 183/2 we wsi Kobylniki.

§34. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy je�li nast¹-
pi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepisów szcze-
gólnych, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.

§35. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.

§36. 1. Niniejsza uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym « Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica

(-) Teresa Bartol
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXVIII/282/2009

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY ROKIETNICA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KOBYLNIKI, REJON ULICY DZIA£KOWEJ,

GMINA ROKIETNICA DLA DZIA£KI NR EWID.: 183/2

Poz. 2699

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicz-
nego wgl¹du w terminie od 19.12.2008 r. do 22.01.2009 r. W
dniu 12.01.2009 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) uwagi by³y przyjmowane do dnia 6.02.2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z tym Rada Gminy Rokietnica nie podejmuje rozstrzy-
gniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których
mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVIII/282/2009

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI KOBYLNIKI, GMINA ROKIETNICA DLA DZIA£KI NR EW. 183/2,

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

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.) Rada Gminy Rokietnica
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) 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.

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

4) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminy.

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.


