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UCHWA£A Nr XXXIV/269/2009 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Napachanie,
rejon ulicy Starzyñskiej i ulicy Rokietnickiej

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm.) oraz uchwa³y nr XVIII/126/2008 Rady Gminy Rokietnica
z 22 stycznia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowo�ci Napachanie, rejon ulicy Starzyñskiej i ulicy
Rokietnickiej, Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê: �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowo�ci Napachanie, rejon ulicy Starzyñ-
skiej i ulicy Rokietnickiej�.

§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 14.12.1999 r. oraz jego zmia-
nami - wyrys ze studium na rysunku planu.

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

DZIA£ I

Przepisy ustaleñ ogólnych

§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;

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

6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosu-
nek powierzchni zainwestowanej do ca³ej powierzchni
terenu, wyra¿ony w procentach;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odle-
g³o�æ sytuowania skrajnej �ciany budynku od linii rozgra-
niczaj¹cej drogi, rowu lub innego obiektu lub elementu
liniowego, w stosunku do którego linia ta zosta³a okre�lo-
na;

8) terenach komunikacji - nale¿y przez to rozumieæ drogi
publiczne i drogi dojazdowe wewnêtrzne oraz ci¹g pieszy;

9) 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;

10) 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 XVIII/126/
2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 stycznia 2008 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Napacha-
nie, rejon ulicy Starzyñskiej i ulicy Rokietnickiej.

§6. Obszar objêty planem

1. Planem objêto obszar dzia³ek o nr ewid.: 180/4, 180/5,
181, 182, 183, 184, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/
8, 185/10, 185/11, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 189/20, 191
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i czê�æ dzia³ki nr 190 w miejscowo�ci Napachanie, o ³¹cznej
powierzchni oko³o 20,3 ha.

2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w
pó³nocno-wschodniej czê�ci wsi Napachanie, w s¹siedztwie
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.

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

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

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) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stoj¹cej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1/MN;

2) tereny istniej¹cej i projektowanej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, oznaczone na rysunku
planu symbolem 2MN;

3) teren istniej¹cej zabudowy zagrodowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem RM;

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

5) teren istniej¹cej enklawy le�nej, oznaczony na rysunku
planu symbolem ZL;

6) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem E,

7) teren pod docelowe poszerzenie istniej¹cej drogi publicz-
nej lokalnej - ul. Starzyñskiej, do szeroko�ci 12,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1KDL,

8) teren drogi publicznej lokalnej - ul. Starzyñskiej, wraz z jej
poszerzeniem do szeroko�ci 10,0 m w liniach rozgranicza-
j¹cych, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDL,

9) tereny dróg dojazdowych wewnêtrznych o szeroko�ci 10,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych, oznaczone na rysunku
planu symbolem 1KDW,

10) teren pod docelowe poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdo-
wej wewnêtrznej, do szeroko�ci 10,0 m w liniach rozgra-
niczaj¹cych, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDW,

11) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej zakoñczonej placem
nawrotu, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW,

12) teren ci¹gu pieszego, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KDx.

§9. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê rozgra-
niczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu

lub ró¿nych zasadach 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 zgodnie z
wyznaczonymi, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami §17;

2) w ramach poszczególnych dzia³ek nale¿y przewidzieæ 2
miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi w tym zakre-
sie.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§11. Nie nale¿y 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. Nakazuje siê wyposa¿enie terenu dzia³ek w miejsca
do tymczasowego, selektywnego gromadzenia odpadów,
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami o odpadach.

§13. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych.

§14. 1. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale naruszaj¹-
cych panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedz-
twie stosunki gruntowo-wodne.

2. W przypadku natrafienia i uszkodzenia drena¿u melio-
racyjnego na przedmiotowych dzia³kach przy wykonywaniu
fundamentów pod projektowan¹ zabudowê, drena¿ nale¿y
naprawiæ i przywróciæ do stanu pierwotnego w celu utrzyma-
nia jego dro¿no�ci, w uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§15. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i zabu-
dowaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu przed
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uzyskaniem pozwolenia na budowê, dla okre�lenia koniecz-
no�ci ewentualnych prac archeologicznych.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej

§16. 1. Przestrzeni¹ publiczn¹ maj¹c¹ charakter ogólno-
dostêpny w obszarze planu jest droga publiczna lokalna 2KDL
z jej docelowym poszerzeniem oraz pas terenu 1KDL przezna-
czony pod docelowe poszerzenie drogi publicznej lokalnej -
ulicy Starzyñskiej, wraz z ich pe³nym uzbrojeniem technicz-
nym oraz o�wietleniem.

2. Przed realizacj¹ poszerzenia dróg publicznych lokal-
nych, nale¿y uzyskaæ pozwolenie na wycinkê istniej¹cych
drzew znajduj¹cych siê w projektowanych liniach rozgranicza-
j¹cych dróg.

ROZDZIA£ VI

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

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§17. 1. Ustala siê, ¿e na terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, oznaczonych symbolem
1MN, zabudowê oraz urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ w
sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych
oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce jednorodzinne sytuowaæ
w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy oraz przepisami odrêbnymi;

2) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalna
wysoko�æ budynku mieszkalnego do 9,0 m od poziomu
terenu przed g³ównym wej�ciem do budynku do kalenicy
dachu;

3) poziom posadzki parteru budynku nie wy¿szy ni¿ 1,5 m
nad powierzchniê istniej¹cego terenu od najni¿szego punk-
tu terenu zastanego w obszarze dzia³ki;

4) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub mate-
ria³ów dachówko-podobnych;

5) powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi oraz
terenami utwardzonymi nie mo¿e przekraczaæ 40% po-
wierzchni dzia³ki;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 60% po-
wierzchni dzia³ki;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:

a) od pasa terenu 1KDL pod docelowe poszerzenie drogi
publicznej lokalnej - ul. Starzyñskiej nieprzekraczalna
linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
projektowanego poszerzenia drogi;

b) od drogi publicznej lokalnej 2KDL wraz z jej poszerze-
niem do szeroko�ci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi,

c) od dróg dojazdowych wewnêtrznych 1KDW nieprze-
kraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgra-
niczaj¹cej dróg;

d) od pasa terenu 2KDW pod docelowe poszerzenie ist-
niej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej, nieprzekra-
czalna linia zabudowy wynosi 6,0 m;

e) od drogi dojazdowej wewnêtrznej KDW nieprzekra-
czalna linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii rozgrani-
czaj¹cej drogi;

f) od ci¹gu pieszego KDx nieprzekraczalna linia zabudo-
wy wynosi 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu;

g) granica pasa wolnego od zabudowy o szeroko�ci 7,5
m od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej
�redniego napiêcia 15 kV, w

 
obie strony, stanowi

nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków miesz-
kalnych oraz budynków z pomieszczeniami przezna-
czonymi na sta³y pobyt ludzi;

8) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego w bry³ê
budynku lub przybudowanego do budynku mieszkalnego
o powierzchni u¿ytkowej do 40,0 m2, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami szczególnymi;

9) dopuszcza siê mo¿liwo�æ sytuowania gara¿u wolnostoj¹-
cego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi
oraz w pasie wolnym od zabudowy linii elektroenergetycz-
nej �redniego napiêcia 15kV po uprzednim uzgodnieniu z
gestorem sieci;

10) powierzchnia zabudowy gara¿u wolnostoj¹cego nie mo¿e
przekraczaæ 60,0 m2;

11) wysoko�ci budynków gara¿owych - I kondygnacja nad-
ziemna, do wysoko�ci 6,5 m od poziomu terenu do
kalenicy dachu;

12) kszta³tem i form¹ dachu budynku gara¿owego nawi¹zaæ
do zabudowy mieszkaniowej w obszarze dzia³ki;

13) w ramach poszczególnych dzia³ek dopuszcza siê realizacjê
elementów ma³ej architektury, zwi¹zanych z podstawow¹
funkcj¹ terenu,

14) nakaz zapewnienia na poszczególnych dzia³kach 2 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych.

2. Ustala siê, ¿e na terenach istniej¹cej i projektowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, ozna-
czonych symbolem 2MN, zabudowê oraz urz¹dzenie terenu
nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie prze-
pisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) zachowuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹;

Poz. 1960



— 11262 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 121

2) akceptuje siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek z dopuszczeniem
wtórnego podzia³u dzia³ek celem zwiêkszenia ich po-
wierzchni;

3) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce jednorodzinne sytuowaæ
w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy oraz przepisami odrêbnymi;

4) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe; maksymalna
wysoko�æ budynku mieszkalnego do 9,0 m od poziomu
terenu przed g³ównym wej�ciem do budynku do kalenicy
dachu;

5) poziom posadzki parteru budynku nie wy¿szy ni¿ 1,0 m
nad powierzchniê istniej¹cego terenu;

6) ustala siê dachy strome - dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub mate-
ria³ów dachówko-podobnych;

7) powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi oraz
terenami utwardzonymi nie mo¿e przekraczaæ 40% po-
wierzchni dzia³ki;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 60% po-
wierzchni dzia³ki;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:

a) od drogi dojazdowej wewnêtrznej KDW nieprzekra-
czalna linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii rozgrani-
czaj¹cej drogi;

b) granica pasa wolnego od zabudowy o szeroko�ci 7,5
m od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej
�redniego napiêcia 15 kV, w obie strony, stanowi
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków miesz-
kalnych oraz budynków z pomieszczeniami przezna-
czonymi na sta³y pobyt ludzi;

10) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego w bry³ê
budynku lub przybudowanego do budynku mieszkalnego
o powierzchni u¿ytkowej do 40,0 m2, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami szczególnymi;

11) dopuszcza siê mo¿liwo�æ sytuowania gara¿u wolnostoj¹-
cego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi
oraz w pasie wolnym od zabudowy linii elektroenergetycz-
nej �redniego napiêcia 15kV po uprzednim uzgodnieniu z
gestorem sieci;

12) powierzchnia zabudowy gara¿u wolnostoj¹cego nie mo¿e
przekraczaæ 60,0 m2;

13) wysoko�ci budynków gara¿owych - I kondygnacja nad-
ziemna, do wysoko�ci 6,5 m od poziomu terenu do
kalenicy dachu;

14) kszta³tem i form¹ dachu budynku gara¿owego nawi¹zaæ
do zabudowy mieszkaniowej w obszarze dzia³ki;

15) w ramach poszczególnych dzia³ek dopuszcza siê realizacjê
elementów ma³ej architektury, zwi¹zanych z podstawow¹
funkcj¹ terenu,

16) nakaz zapewnienia na poszczególnych dzia³kach 2
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

3. Ustala siê, ¿e na terenie istniej¹cej zabudowy zagrodo-
wej, oznaczonym symbolem RM, zabudowê oraz urz¹dzenie
terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowa-
nie przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) ustala siê zachowanie istniej¹cej zabudowy z dopuszcze-
niem przebudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków
oraz budowy nowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami szczególnymi i nastêpuj¹cymi warunkami:

a) nowoprojektowane budynki sytuowaæ zgodnie z wy-
znaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

b) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe; mak-
symalna wysoko�æ budynku mieszkalnego do 9,5 m od
poziomu terenu przed g³ównym wej�ciem do budynku
do kalenicy dachu;

c) wysoko�æ zabudowy gospodarczo-gara¿owej do 5,5 m
od poziomu terenu przed g³ównym wej�ciem do bu-
dynku do kalenicy dachu;

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy¿szy
ni¿ 0,7 m nad powierzchniê terenu;

e) zaleca siê dachy sko�ne - dwu lub wielospadowe o
k¹cie nachylenia po³aci dachowych 18°-45°, dopuszcza
siê stosowanie dachów p³askich; w przypadku dachów
sko�nych pokrycie z dachówki lub materia³ów dachów-
ko-podobnych; dopuszcza siê stosowanie blachy fali-
stej;

2) powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi oraz
terenami utwardzonymi nie mo¿e przekraczaæ 30% po-
wierzchni dzia³ki;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 70%
powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:

a) od drogi dojazdowej wewnêtrznej KDW nieprzekra-
czalna linia zabudowy wynosi 5,0 m od linii rozgrani-
czaj¹cej drogi;

b) od drogi publicznej powiatowej nr 2400P Napachanie
- Rokietnica - Sobota, znajduj¹cej siê poza granicami
uchwalenia planu, nieprzekraczalna linia zabudowy
wynosi 10,0 m od granicy dzia³ki wzd³u¿ drogi powia-
towej.

4. Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R,
ustala siê, zachowanie ich dotychczasowego u¿ytkowania
jako terenów rolniczych bez prawa zabudowy.

5. Zachowuje siê istniej¹c¹ enklawê le�n¹ oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem ZL, w obszarze dzia³ki nr 191.

6. W obszarze planu wyznacza siê tereny urz¹dzeñ elek-
troenergetycznych, zwi¹zanych z zaopatrzeniem projektowa-
nej zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem E.
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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.

§18. 1. Obszar, dla którego sporz¹dza siê przedmiotowy
plan nie le¿y na obszarze i terenie górniczym utworzonym w
zwi¹zku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego i nie
ma na nim urz¹dzeñ technicznych i sieci gazowych bêd¹cych
w³asno�ci¹ PGNiG S.A. w Warszawie Oddzia³ w Zielonej
Górze.

2. Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje siê w obszarze objêtym koncesj¹ na
poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego; koncesja Pniewy - Stêszew nr 14/2001/p z dnia
19.07.2001 r. wa¿na do dnia 19.07.2010 r.

ROZDZIA£ VIII

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

§19. 1. Na terenie objêtym planem ustala siê podzia³y
zwi¹zane z wydzieleniem terenów o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania wyznaczonych linia-
mi rozgraniczaj¹cymi;

2. Na terenie 1MN postuluje siê zachowanie proponowa-
nych wewnêtrznych podzia³ów dzia³ek, zgodnie z rysunkiem
planu, przy uwzglêdnieniu min. szeroko�ci frontu dzia³ki 20 m;

3. Na terenie 2MN akceptuje siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek
z dopuszczeniem wtórnego podzia³u dzia³ek, celem zwiêksze-
nia ich powierzchni;

4. Dopuszcza siê wydzielenie z terenu oznaczonego sym-
bolem RM, nowopowsta³ych dzia³ek o minimalnej powierzch-
ni 1.000 m2;

§20. 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 ustalenia planu.

ROZDZIA£ IX

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

§21. 1. Wzd³u¿ istniej¹cych linii elektroenergetycznych
�redniego napiêcia 15 kV wyznacza siê pas wolny od zabu-
dowy o szeroko�ci 7,5 m w obie strony od skrajnych przewo-
dów, dla budynków mieszkalnych oraz budynków z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi, do czasu jej
prze³o¿enia i skablowania.

2. Po skablowaniu i prze³o¿eniu istniej¹cych linii elektro-
energetycznych 15 kV w obszar dróg, wyznaczony pas wolny
od zabudowy dla budynków mieszkalnych oraz budynków z
pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi prze-
stanie obowi¹zywaæ.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§22. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ zapewnia siê poprzez
drogi publiczne lokalne i ich poszerzenia, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem 1KDL i 2KDL; drogi dojazdowe wewnêtrz-
ne 1KDW oraz poszerzenie drogi dojazdowej wewnêtrznej
oznaczone symbolem 2KDW; drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹
KDW zakoñczon¹ placem nawrotu i ci¹g pieszy KDx.

2. Projektowany uk³ad komunikacyjny w³¹czony jest do
drogi publicznej - ul. Starzyñskiej, znajduj¹cej siê poza grani-
cami uchwalenia planu.

3. Zachowuje siê istniej¹ce w³¹czenie do drogi publicznej
powiatowej nr 2400P, znajduj¹cej siê poza granicami uchwa-
lenia planu, drogi dojazdowej wewnêtrznej oznaczonej sym-
bolem KDW.

§23. 1. Wyznacza siê do obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek
nastêpuj¹ce drogi publiczne lokalne KDL i drogi dojazdowe
wewnêtrzne KDW, oznaczone symbolami:

a) 1KDL - pas terenu o zmiennej szeroko�ci pod docelowe
poszerzenie istniej¹cej drogi lokalnej ulicy Starzyñskiej do
szeroko�ci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

b) 2KDL - o docelowej szeroko�ci 10,0 m w liniach rozgrani-
czaj¹cych,

c) 1KDW - o szeroko�ci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

d) 2KDW - pas terenu o zmiennej szeroko�ci pod docelowe
poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej do szeroko�ci
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,

2. Wyznacza siê do obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek w
obszarze terenu 2MN drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹, ozna-
czon¹ symbolem KDW, zakoñczon¹ placem nawrotu.

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

1) kanalizacja sanitarna: dopuszcza siê do czasu realizacji
sieci kanalizacji sanitarnej korzystanie tylko ze szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych w obszarze
dzia³ki i wywóz �cieków bytowych przez koncesjonowane-
go przewo�nika na oczyszczalniê �cieków;

2) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód opa-
dowych lub roztopowych poza granice nieruchomo�ci;
wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzo-
nych zagospodarowaæ w obszarze dzia³ki zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;
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3) wody opadowe lub roztopowe z terenów dróg odprowa-
dzaæ w kierunku istniej¹cych cieków wodnych po ich
podczyszczeniu na separatorach i p³askownikach, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

4) dopuszcza siê niwelacjê terenu w obrêbie dzia³ek, dla
których ró¿nica wysoko�ci istniej¹cego terenu jest    1 m
lub inne rozwi¹zania zgodne z przepisami odrêbnymi, w
celu zapewnienia ich zagospodarowania dla wód opado-
wych i roztopowych na terenie dzia³ki;

5) 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;

6) urz¹dzenia elektroenergetyczne:

a) z istniej¹cych urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

b) z projektowanych urz¹dzeñ elektroenergetycznych w
obszarze terenu objêtego planem;

7) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji, takie jak gaz,
paliwa p³ynne, drewno. Zakaz stosowania wêgla. Plan
dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odna-
wialnych �róde³ energii;

8) zaopatrzenie w gaz: docelowo z sieci gazowej; dopuszcza
siê lokalizacjê zbiornikowych instalacji na gaz p³ynny i olej
opa³owy w obszarze dzia³ki, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
popisami szczególnymi w tym zakresie;

9) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach szczególnych.

ROZDZIA£ XI

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

§25. 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.

§26. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 15%.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe

§27. 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.

§28. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz.U. Nr 121 z 2004 r.
poz. 1266 z pó�n. zm.), uzyskano zgodê na przeznaczenie
gruntów rolnych klasy IV na cele nierolnicze, decyzj¹ nr
RR.IX.-77110-1353/05 z dnia 6.10.2005 r. Wojewody Wielko-
polskiego.

§29. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rokietnica.

§30. 1. Niniejsza uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficz-
nym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i podlega og³osze-
niu z za³¹cznikami nr 2 i 3 w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 30 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica

(-) Teresa Bartol

Poz. 1960
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/269/2009

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY ROKIETNICA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWO�CI NAPACHANIE, REJON ULICY

STARZYÑSKIEJ I ULICY ROKIETNICKIEJ

Poz. 1960

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicz-
nego wgl¹du w terminie od 17.11.2008 r. do 16.12.2008 r. w
dniu 28.11.2008 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 05.01.2009 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 XXXIV/269/2009

Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWO�CI NAPACHANIE, REJON ULICY STARZYÑSKIEJ I ULICY ROKIETNICKIEJ,
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.) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�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, energetycznej, gazoci¹gowej oraz
zbiorników bezodp³ywowych do czasu realizacji kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi

2. 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,

3) teren objêty planem po³o¿ony jest przy istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej, która wymagaæ bêdzie dalszej rozbudowy,

w zwi¹zku z tym realizacja przy³¹czy wodoci¹gowych
nale¿eæ bêdzie do poszczególnych w³a�cicieli dzia³ek,

4) realizacja indywidualnych szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych do tymczasowego gromadzenia �cieków sani-
tarnych nale¿eæ bêdzie do inwestora,

5) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie budowy
docelowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana
bêdzie dla ca³ej miejscowo�ci etapowo wg zasad przyjê-
tych przy, konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego Gminy Rokietnica lub na podstawie porozumienia z
innymi podmiotami,

6) wydzielenie, wybudowanie i urz¹dzenie dróg wewnêtrz-
nych wraz z infrastruktur¹ podziemn¹ nale¿eæ bêdzie do
inwestora

3. prognozowane �ród³a finansowania przez gminê:

1) dochody w³asne,

2) dotacje,

3) po¿yczki preferencyjne,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) udzia³ podmiotów gospodarczych,

6) udzia³ inwestorów.


