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UCHWAŁA Nr XIII/64/2011 
 RADY GMINY ROJEWO 
 z dnia 7 listopada 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 4Ń/ń9 w Rojewie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, 
poz 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r, Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 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 ze zm.: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz.U. 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, Dz.U. 
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, Dz.U. 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 130, poz. 871) uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo 
uchwalonego Uchwał> Nr XX/138/2000 Rady żminy 
w Rojewie z dnia 25.05.2000 r. uchwala siC miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 
w Rojewie, zwany dalej „planem”. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w skali 1:25 000 jako 
zał>cznik nr 1do uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoconych do projektu planu jako zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania jako zał>cznik nr 3 
do uchwały. 
 
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach 

o jednej lub dwóch płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 15o; 

2) dachu Wrednio wysokim – nalecy przez to rozumieć 
dach o jednej lub dwóch płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 15o i nie 
wiCkszym nic 30o; 

3) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie obiektów 
i urz>dzeMś 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku /za wyj>tkiem elementów 
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, podokienniki oraz inne detale/ bez prawa 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj>cej 
drogi; 

5) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu; 

6) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

a nie zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie 
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planu. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 

2 uchwały i na rysunku planuś 
2) ustalenia planu okreWlone w rozdziale 3 uchwały. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne 
 

§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym sposobie 

zagospodarowania WciWle okreWlonaś 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) symbol terenu. 
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Rozdział 3 
Ustalenia planu 

 
§ 5.1. Przeznaczenie terenu: stacja paliw oznaczona 

symbolem KS. 
1) dopuszcza siCŚ 

a) zachowanie istniej>cych obiektów i urz>dzeM 
z mocliwoWci> ich rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy, modernizacji i wymiany 
z zachowaniem warunków wynikaj>cych z treWci 
uchwały, 

b) funkcjC gastronomiczn> i handlow>, 
c) stacjC obsługi samochodów, 
d) inne obiekty i urz>dzenia towarzysz>ce funkcji 

terenu. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zujeŚ 

a) usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 

b) dachy Wrednio wysokie lub płaskie, 
c) zharmonizowanie kolorystyki elewacji oraz 

kolorystyki i rodzaju pokrycia dachowego, 
d) zakaz realizacji obiektów tymczasowych, 
e) wymagania ochrony przeciwpocarowej 

wynikaj>ce z przepisów odrCbnychś 
2) dopuszcza siCŚ 

a) zabudowC przy granicach działek nr 40/20, 40/21 
i 40/23, 

b) urz>dzenia słuc>ce reklamie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej; 

2) obowi>zuje wyznaczenie miejsc na pojemniki 
słuc>ce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ w wypadku 
zaistnienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych 
przypuszczenia ic odkryty przedmiot jest zabytkiem, 
obowi>zujeŚ 
a) wstrzymanie wszelkich prac mog>cych uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczenie, przy ucyciu dostCpnych Wrodków 

tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia, 
c) niezwłoczne zawiadomienie o tym właWciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeWli nie 
jest to mocliwe, wójta. 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoWci 4,0 m 

od linii rozgraniczaj>cej przyległej drogi gminnejś 
2) wysokoWć zabudowy nie przekraczaj>ca 8,0 m; 
3) obowi>zuje zachowanie minimum 20% powierzchni 

działki w stanie biologicznie czynnymś 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni działki. 

7. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
zakaz podziału terenu. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala siC. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacji: 
1) powi>zania układu komunikacyjnego obszaru 

objCtego planem z sieci> dróg zewnCtrznych odbywa 
siC przez przylegaj>c> do obszaru od strony 
zachodniej gminn> drogC dojazdow>ś 

2) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach działki według potrzeb. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowejś 
2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do gminnej 

kanalizacji sanitarnej; 
3) odprowadzenie wód opadowychŚ bezpoWrednio do 

gruntu, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze 
wCglowodorów ropopochodnychś 

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn> poprzez 
wykonanie przył>cza elektroenergetycznego 
z istniej>cej sieci nn lub budowy nowego obwodu nn 
ze stacji transformatorowej „Rojewo 2”ś 
w zalecnoWci od zapotrzebowanej mocy dopuszcza 
siC zaopatrzenie w energiC elektryczn> poprzez 
budowC abonenckiej stacji transformatorowej SN 
oraz abonenckiej linii kablowo - napowietrznej SN 
zasilanej z istniej>cej sieci elektroenergetycznej SNś 

5) zaopatrzenie w energiC ciepln> ze aródeł 
indywidualnych, ekologicznych; 

6) telekomunikacjaŚ podł>czenie do telefonii 
stacjonarnej poprzez istniej>c> i projektowan> 
kanalizacjC teletechniczn> na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieciś 

7) gospodarka odpadami stałymiŚ w zakresie 
gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych obowi>zuje wstCpna segregacja 
odpadów stałych w miejscu ich powstawania, 
gromadzenie w pojemnikach w obrCbie działki 
i wywóz ich na za poWrednictwem firm 
posiadaj>cych koncesje na zbieranie odpadów 
pozostałe odpady przekazywać do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów. 
12. Sposób i termin tymczasowego 

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

13. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
- 30%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 6. W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> traci 
moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rojewo zatwierdzony uchwał> Nr XVIII/136/2004 
Rady żminy Rojewo z dnia 29 paadziernika 2004 r. 
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego cz. dz. nr 40/13 
znajduj>cej siC na terenie wsi Rojewo 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 121, poz. 2044). 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Rojewo. 
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca 

Rady Gminy 
Joanna M>ka 

 

 
Zał>cznik nr 1 

do uchwały nr XIII/64/2011 
Rady Gminy Rojewo 

z dnia 7 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XIII/64/2011 

Rady Gminy Rojewo 
z dnia 7 listopada 2011 r. 

 
ROZTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź 

ROZPATRZźNIA UWAż ZŁObONYCH DO 
PROJEKTU PLANU 

W trakcie wyłocenia do wgl>du publicznego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 40/19 w Rojewie nie złocono cadnych uwag.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XIII/64/2011 

Rady Gminy Rojewo 
z dnia 7 listopada 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIź O SPOSOBIź RźALIZACJI 

ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TźCHNICZNźJ NALźb=CYCH DO ZADAL 
WŁASNYCH żMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA 
 

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nie zapisano inwestycji, których 
realizacja nalecałaby do zadaM własnych żminy.  
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POROZUMIENIE 

 z dnia 27 paadziernika 2Ńńń r. 
 
w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas 
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - OWrodku Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiCdzy:  
 
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarz>d 
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działaj>Ś 
1. Starosta Brodnicki - Piotr BoiMski 
2. Wicestarosta - JCdrzej Tomella 
a 
żmin> żniewkowo, reprezentowan> przezŚ 
1. Burmistrza Gniewkowa - Adama Roszaka 
2. ZastCpcC Burmistrza - Pawła Drzacdcewskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika - Doroty Rutkowskiej 
 
Strony porozumienia ustalaj>, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Zapewniaj>c realizacjC programów nauczania 

wynikaj>cych z podstaw programowych kształcenia 
w zawodach, Zarz>d Powiatu w Brodnicy przyjmuje do 
realizacji zadanie polegaj>ce na teoretycznym 
dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników 
na turnusie 4-ro tygodniowym I, II, III stopnia w roku 
szkolnym 2011/2012. 

 
§ 2. Zadanie okreWlone w § 1 realizowane bCdzie 

przez OWrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja LeWna 2, 
87-300 Brodnica. 

 
§ 3.1. Strony porozumienia ustalaj> koszt 

kształcenia jednego ucznia w wysokoWciŚ 300 zł za 
4-tygodniowy turnus. 

2. Rozliczenie nalecnoWci uwzglCdniaj>cej liczbC 
uczniów objCtych teoretycznym dokształcaniem 
zawodowym, dokonywane bCdzie kacdorazowo po 
zakoMczeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Brodnicy. Do rozliczenia doł>czona bCdzie imienna 
lista uczestników turnusu. 

3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nast>pi 
w ci>gu 14 dni od daty zakoMczenia turnusu na 
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa 
Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001 
5979 0001. 

4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa 
w ust. 3, jest podstaw> do rozwi>zania porozumienia 
ze skutkiem natychmiastowym i nie przyjCcia uczniów 
na szkolenie w nastCpnym turnusie. 

 


